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Markanvändning

Bebyggelse

mellan fritidshus- och permanentbebyggelse upphört har nya
behov av välfärdsförsörjning och service uppstått. Planberedskapen i kommunen är generellt god. Arbetslivets strukturBebyggelsen i Mariestad omfattar ett brett spektrum av olika
omvandling förändrar dock behoven, och även möjligheterna
typologier och sammanhang – från enskilda hus i skogs- och
att genomföra planeringen. Översiktsplanen ger ett brett
handlingsutrymme kring hur mark och vatten kan användas,
odlingslandskapet till industrier och kvarterstruktur i tätorterna och centralorten. För att främja hållbar utveckling i
och möjliggör olika scenarier för kommunens bebyggelseutveckling. Samtidigt medför öppenheten för olika utvecklingshela kommunen är det viktigt att beskriva specifika mål och
strategier för bebyggelseutvecklingen i alla kommunens delar.
alternativ att målkonflikter mellan olika aspekter på hållbar
•
Det är också viktigt att förstå skillnaderna mellan exempelvis
utveckling behöver utredas och hanteras i det fortgående
förändringsarbetet i kommunen. För en långsiktig hållbar
Mariestads tätort och de mindre orterna, samt mellan till
utveckling behövs ett holistiskt tankesätt kring användning av
exempel skärgårdens och övriga kommunens olika landsbygder. Här spelar landskapets historiska utveckling, infrastruktur
mark och vatten. Målkonflikterna blir därmed extra viktiga
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av stadens turism och näringsliv. Strandområdet kan samtidigt synliggöra viktiga ekologiska samband och visa på
värdefulla naturmiljöer.

aktiviteter och verksamheter till områden i staden som redan har en hög koncentration kan dessa utvecklas. Ett mer
blandat innehåll förstärker stadens dynamik och variation.

Längs Vänerns strand finns redan i dag möjlighet att ta sig
fram, vilket inte är fallet längs Tidan. Strandpromenaden
längs Vänern behöver dock förbättras på ett flertal ställen
för att öka tillgängligheten för fler.

Längs stråket och i centrum handlar det om att skapa ytterligare anledningar för fler att vara på fler platser. En levande stad behöver viktiga mötesplatser och folkliv!

ILLUSTRATION 2.1: Principer FÖP Mariestads tätort 2013-2030:
1. Aktivera – synliggöra strandlinjen
2. Koncentrera det koncentrerade

terna för förtätning av bebyggelse och aktivitet längs med
strandpromenaden och huvudstråket. Kopplingarna överbrygger barriärer och binder samman stadens olika bostadsoch verksamhetsområden på nya sätt. Syftet är därmed att
överbygga fysiska, sociala och mentala barriärer och skapa
nya relationer mellan de som bor och verkar i staden.
Kopplingarna gäller framför allt nya gång- och cykelvägar
och tanken är att alla lätt ska kunna röra sig i staden.

3. Tillgängliggöra på nytt sätt
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ILLUSTRATION 2.2: Pågående planarbete samt planlagd, icke bebyggd, mark i Mariestads tätort

Grangärdet

Pågående planuppdrag (bostäder)
Byggrätter i befintliga detaljplaner (bostäder)
Byggrätter i befintliga detaljplaner (verksamheter)

Vård/omsorgsboende
Flerbostadshus
Friliggande småhus
Radhus
Skola/förskola/äldreboende
Verksameter

Angivna kvadratmeter avser byggnadsarea, BYA, dvs den markyta byggnaden
upptar, oavsett antal våningar.
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gen för utvecklingsområdena som varit vägledande. Kommunen har även gjort en samlad bedömning av risk för ras- och
skred, erosion och buller samt behov av klimatanpassning.
Även övriga målkonflikter som uppmärksammats i samband
med översiktsplanearbetets översiktliga behovsbedömning
redovisas i detta underlag. För att hålla översiktsplanen så
konkret och enkel som möjligt har kommunen valt att endast
skildra målkonflikter som påträffats, annan redovisning såsom
inventering av plats har utgått.

Mariestads tätort
Nuvarande struktur
Mariestads tätort är idag både industriellt och kommersiellt
centrum för invånarna i norra Skaraborg. Mariestad var mellan
1660 och 1998 residensstad i Skaraborgs län. Tätorten har idag
knappt 16 000 invånare. Det är främst läget vid Vänern och
ån Tidan som ger Mariestad dess prägel. Det vackra läget vid
Vänern är också skälet till att staden kallas för Vänerns pärla.
Bebyggelse, anlagda parker och ett levande kulturlandskap
bidrar till Mariestads egenart. Gamla stan ligger nära vattnet
och dess välbevarade och karaktärsfulla miljö betyder mycket
för Mariestads historia och identitet.

Befintliga och pågående planer
I och runt Mariestads tätort finns ett stort antal antagna och
pågående detaljplaner för ny bebyggelseutveckling (se illustration 2.3). Översiktsplanen redovisar inte dessa planer i detalj
utan hänvisar till antagna detaljplaner, handlingar inom pågående detaljplaneprocesser och övriga kunskapsunderlag i form
av tidigare fördjupade översiktsplaner.

Nya områden för bebyggelseutveckling
Bebyggelseutvecklingen i Mariestad tar i stor utsträckning
fasta på översiktsplanens övergripande principer om att stärka
infrastrukturnätverk för olika trafikslag och att bygga nytt där
det redan finns infrastruktur och service. Principerna förespråkar alltså en förtätning av både bebyggelse och olika verksamheter, och vill skapa närmare samband mellan stadens olika
delar. Principerna får även stöd av de styrande principer som
redovisas i fördjupad översiktsplan Mariestad (Aktivera och
synliggöra strandlinjen, Koncentrera det koncentrerade och
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Tillgängliggöra på ett nytt sätt).
För att säkerställa handlingsutrymme för tätortens utveckling är det samtidigt viktigt att i översiktsplanen både redovisa
förutsättningar för förtätning och en stegvis utbyggnad av
tätorten. För det första behöver centrala tomter och planlagdmark bebyggas. Här ingår också att förändra verksamhet
och innehåll i exempelvis kontorsfastigheter som inte längre
används. Fastigheter längs med tätortens större infartsvägar,
exempelvis Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och Marieforsleden, är prioriterade i det arbetet, eftersom möjligheterna
att skapa verksamheter och en funktionsblandad bebyggelse
bedöms vara störst där (se principsektioner som redovisar
ambitioner och riktlinjer för denna bebyggelse).
För det andra pekas ett antal områden ut som lämpliga för
mindre utvidgningar av tätortens bebyggelseområde. När dessa
områden byggs ut bör särskild hänsyn tas till befintliga naturvärden och ekosystemtjänster, samt hur bebyggelseutvecklingen kan ge bättre tillgänglighet till tätortsnära naturmark (se
principsektioner som redovisar ambitioner och riktlinjer för
denna bebyggelse).
I samband med ny bebyggelse avser kommunen främja en
god bebyggd miljö och klimatanpassning med hjälp av gröna
klimatanpassningsåtgärder som redovisas i kommunens klimatanpassningsplan.

Konsekvenser för kommunal service
För att balansera mellan förtätning och utvidgning behöver de
ekonomiska förutsättningarna för ny byggnation utvecklas.
Även på platser som kan kräva större insatser för att möjliggöra
nybyggnation. Faktorer som försvårar förtätning och omställning av mark inom tätorten kan exempelvis vara att tidigare
industrimark behöver åtgärdas och renas innan bebyggelse för
annan verksamhet är möjlig, tekniska lösningar som hanterar
buller från vägtrafik eller motstånd från närboende. Andra
svårigheter är att hantera det komplexa i att bygga för olika
verksamheter i samma byggnad, eller att säkerställa byggnation
även i tider av svagare ekonomisk tillväxt. För att säkerställa en
långsiktigt hållbar exploatering av nya områden behöver även
de ekonomiska, sociala och ekologiska värden som naturmarken ger tydliggöras.
Bebyggelseutvecklingen inom tätorten innebär att kommunala verksamheter behöver förändras och byggas ut. Översiktsplanen pekar ut Högelidskolan, Prismaskolan och Grangärdets
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ILLUSTRATION 2.3: Föreslagen markanvändning i Mariestads tätort
Ny föreslagen bebyggelse (bostäder)
Ny föreslagen bebyggelse (verksamheter)
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Grangärdet
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skolor som lämpliga för om och tillbyggnader för att utöka
kapaciteten i Mariestads skolor. Lämpliga lokaliseringar för
nya förskolor är tidigare Kronoparksskolan och en ny förskola
i Sjölyckan. Om befolkningen ökar och blir äldre i framtiden
finns behov av ett nytt äldreboende i kommunen samt nya
platser För
förattsärskilt
boende.
Detför finns
ett över
antal
skapa flexibilitet
i bebyggelsen
olika innehåll
tid lämpliga platser
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
för detta.
Valföravverksamheter
utbyggnad
och lokalisering klargöras i fortsatt
möjliggör
och kontor.
utredningsarbete.
Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning.

Bebyggelseförtätning
Förtätning av bebyggelsen föreslås framför allt utmed fyra
stråk: Strandvägen, Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och
Marieforsleden. Dessa vägar ger bäst möjligheter för funktionsblandad bebyggelse på grund av rörelsemönster och Nya
flöden
av
bostäder
lokaler i bottenvåning
för
människor i staden, och ger dessutom goda förutsättningar
(tilltagen våningshöjd)
kollektivtrafiksförsörjning. Samtidigt kan förtätning innebära
målkonflikter mellan trafikens framkomlighet och hastighet
om karaktären på vägarna ändras. Det finns även målkonflikter
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas
övergripande
förändringar av ledens
mellan bevarande
av med
befinltig
grönstruktur
och ny bebyggelse.
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
Stadsradhus
gatusektion och bebyggelsens
Kompensationomställning
för attbehöver
grönområden
tas i anspråk ska gälla
som
placering och utformning samspela för att ge önskad
en generell riktlinje.
effekt på tillBebyggelseförtätning
exempel biltrafikens hastigheter. ska även utföras så
att tillgänglighet till naturmark kan förbättras.
Även verksamhetsområdena Katthavet och Haggården
(omvandlingsområden) har potential för förtätning. Särskilt
med tanke på att karaktären på verksamheter i dessa områBef
Trädgård
Trädgård
den går mer mot service och lättare
tillverkning.
Förändrade
småhus
verksamheter ger också mer blandat innehåll, där de centrala
delarna även kan kompletteras med bostäder.

Strandlinjen kompletteras med bryggor och
mindre publika byggnader som ökar
tillgänglighet till vattnet och ger stöd för
målpunkter längs stranden som säkerställer
allmän tillgänglighet.

Strandgården Västra
Tidigare industrimark längs med Strandvägen och nära
befintlig handel och service bedöms som mycket lämplig för
ny bebyggelse. Stora delar av området är beläget på utfyllnad i Vänern. Idag används området som ”cirkusplats”. Det
reningsverket
som minskar
kräver dock förändringar av
Ny bebyggelse
längs med Marieforsleden
behöver samordnas
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från
dagens skyddsavstånd. Översiktsplanen
att området
genomfartsled till gata. föreslår
För denna omställning
behöver
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning
kan kompletteras med flerbostadshusbebyggelse
som
även
samspela för att ge önskad effekt på till
exempel
biltrafikens
hastigheter.
redovisas i befintliga planer för övriga Katthavsviken och det
punkthus som byggts i området under senare år. Området är
även lämpligt för en utökad dagvattenhantering liknande den
som pågår inom Sjöhagaparken.
Målkonflikter
och åtgärdsförslag
Mariefors-

Ahlhagen

leden
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Området kommer drabbas av stigande
vatten och inom området finns ett flertal sänkor där vatten
riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Kommunen anser att det är viktigt att säkerställa byggnadernas
placering och höjdsättning i planläggning och avser därav att
höjdsätta framtida fastighet. Andra åtgärdsförslag finns listade
i dagvattenpolicyn samt i klimatanpassningsplanen (2017).
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det
Marieforskopplas till kommunens
ledningsnät, vilket säkerställas vid
leden
detaljplaneläggning.

Gräns mot vattenrum

Gräns mot gaturum

Gatan mot vattnet säkerställer tillgänglighet
och ger möjlighet att röra sig runt kvarteren.
På sikt ger detta möjlighet för verksamheter
i bottenvåningarna.

Ny gata
Strand
(promenad)

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
möjlighet till lokaler mot strandpromenad
Grundläggning på säker nivå

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
Lokaler i bv mot gata

ILLUSTRATION 2.4: Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning (Strandgården västra)
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Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan
privat
mark och naturmark. Bebyggelsens möte| med
naturen
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behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där

Gräns mot natur

Strandvägen

Verksamheter

Området ligger
ca 130 meter från Strandvägen som är utpekad som sekundär
transportled för farligt gods. Området ligger ca 100 m från
Kinnekullebanan. Trafikverkets strategi för farligt gods på järnväg utgår från att det ska vara möjligt att transportera gods på i
princip alla banor. Förslaget om nya bostäder ligger i målkonflikt med riskhanteringsavståndet (150m).
Åtgärd: Kommunen avser att hantera risken för farligt gods
vid detaljplaneläggning. Alternativa åtgärder såsom att avsätta
mark intill järnvägen för uppsamling av vätskespill. Även
utrymningsvägar vända bort från byggnaden samt att låta
byggnaden uppföras i ett icke-brännbart material såsom tegel
eller puts är två andra lämpliga åtgärder som kan vidtas för att
minska risken om en olycka med farligt gods sker. Området
som avser Gärdet 1:6 har bebyggelse mellan järnväg och planförslag, vilket reducerar risken. Riskhanteringen av farligt gods
utreds vidare i detalj i detaljplaneskedet.
SEKUNDÄR TRANSPORTLED FÖR FARLIGT GODS:

Kinnekullebanan kommer påverka
områdets ljudmiljö och påverkan av vibrationer.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer behöver därför vidtas vid framtagning av
ny detaljplan, exempelvis sänkning av hastighet, isolering av
fönster, bullerplank, bullerskyddad uteplats samt detaljstudier
av bebyggelsens utformning med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER OCH VIBRATIONER:

Marieforsleden
Marieforsleden är i dag en infartsled och ringväg, med stor
betydelse för att knyta samman stadens olika delar. Samtidigt

utgör Marieforsleden på många ställen en lokal barriär. Längs
med leden finns stora grönområden och naturmark av olika
kvaliteter. Markområden längs med leden ägs av kommunen. Närheten till infrastruktur och målsättningen att knyta
samman tätorten och överbrygga barriärer gör Marieforsleden
lämplig för långsiktig bebyggelseförtätning. Bebyggelseutvecklingen är uppdelad i tre delområden längs med leden, Marieforsleden Norra, Marieforsleden Västra och Marieforsleden
Södra.
NORRA DELEN: Från Residensbron till korsningen med
Drottning Kristinas väg föreslås bebyggelse med bostäder och
verksamhetslokaler. Planförslaget möjliggör totalt 170 bostäder, ca 140 lägenheter och 30 radhus med lokaler för verksamheter i bottenvåningarna längs med leden. Planförslaget
innebär även att Marieforsledens karaktär förändras med en
smalare gatusektion och sänkt hastighet för att minska ledens
barriärverkan. Viktig grönstruktur så som Alhagen, Kohagen och Vadsbohöjden sparas för att ge området en varierad
karaktär. Området ligger nära befintlig service och handel är
lätt att kollektivtrafikförsörja och ligger i närhet till förskola,
grundskola samt gymnasieskola. Det centrala läget nära Tidans
mynning och Vänern ger förutsättningar för bebyggelseutveckling.
Från Drottning Kristinas väg till Södra vägen
föreslås ny bebyggelse för ca 120 nya bostäder, varav 20 radhus
och 100 flerbostadshus samt lokaler för verksamheter. Planförslaget ligger i ett kollektivtrafiknära område samt nära till
handel och service, skola och vård. Planförslaget innebär att
VÄSTRA DELEN:

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas
med övergripande föränrningar av ledens karaktär från
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning
samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltrafikens
hastigheter.

För att skapa flexibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid
behöver våningshöjden i markplan vara så pass tilltagen tt den
möjliggör för verksamheter och kontor.
Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
bebyggelsen, samt ev. byggas på en våning.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(tilltagen våningshöjd)

Marieforsleden

Ahlhagen

ILLUSTRATION 2.5: Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning (Flerbostadshus - Marieforsleden)
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas med övergripande förändringar av ledens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Stadsradhus
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Marieforsledens karaktär förändras med en smalare gatusektion och sänkt hastighet för att minska ledens barriärverkan.
Området är väl utvecklat vad gäller framkomlighet för gång
och cykel.
SÖDRA DELEN: Från Södra vägen till Leksbergsvägen förelås
bebyggelseutveckling med ca 130 bostäder, varav 80 – 90
lägenheter och 20– 40 radhus. Planförslaget ligger i ett kollektivtrafiknära område samt nära till service, skola och vård.
Planförslaget innebär att Marieforsledens karaktär förändras
med en smalare gatusektion och sänkt hastighet för att minska
ledens barriärverkan. Området är väl utvecklas vad gäller framkomlighet för gång och cykel. Planförslaget kommer delvis ske
på naturmark och parkmark. Betydelsefulla grönområden för
områdets karaktär sparas.

Målkonflikter och åtgärdsförslag
SEKUNDÄR TRANSPORTLED FÖR FARLIGT GODS: Marieforsleden
är en sekundär transportled för farligt gods.
Åtgärd: Kommunen har pågående förhandlingar med
länsstyrelsen om att ta bort utpekandet av leden som sekundär
transportled för farligt gods då inga eller få målpunkter för
För att skapa flexibilitet i bebyggelsen för olika innehåll över tid
farligt
gods ifinns
berörda
av Marieforsleden.
behöver
våningshöjden
markplanlängs
vara så pass
tilltagen ttdelar
den
möjliggör för verksamheter och kontor.

Bebyggelsen mot gatan kan utvidgas över tid och då sluta
BULLER:
bebyggelsen,
samt ev. byggas på en våning.

Marieforsleden är en trafikerad led. Vägens lutning
är knapp. Bebyggelse bör enligt Boverkets rekommendationer placeras 30 m från vägen (60 dBA). Planförslaget föreslår
bebyggelse i direkt anslutning till leden, vilket är mindre än
30 m.
Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(tilltagen våningshöjd)

Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver
samordnas med övergripande förändringar av ledens
karaktär från genomfartsled till gata. För denna
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering och utformning samspela för att ge önskad
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.

Bef
småhus

Trädgård

Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering behöver
därför vidtas vid framtagning av ny detaljplan, exempelvis
sänkning av väghastighet, läggning av tyst asfalt, isolering av
fönster, bullerplank, bullerskyddad uteplats samt detaljstudier
av bebyggelsens utformning med hänsyn till ljudmiljön.
Med planförslaget förändras Marieforsledens karaktär
från genomfartsled till stadsgata vilket kan vara en nackdel för
genomfartstrafiken. På grund av befolkningsökningen bedöms
att trafiken på Marieforsleden kommer att öka.
Åtgärd: Kommunen avser av att vid planläggning göra en
trafikutredning för att se vilka konsekvenser som såväl befolkningsökning som omvandling till stadsgata kan innebära.
TRAFIK:

I området söder om polisstationen
finns en lågpunkt där vatten riskerar att ansamlas vid intensiva
skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det
Ny bebyggelse längs med Marieforsleden behöver samordnas
kopplas till kommunens
ledningsnät,
vilket
säkerställas
vid
med övergripande
föränrningar av ledens
karaktär
från
genomfartsled till gata. För denna omställning behöver
detaljplaneläggning
gatusektion och bebyggelsens placering och utformning
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

samspela för att ge önskad effekt på till exempel biltrafikens
hastigheter.

Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighet till riksintressets värden inte påverkas.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Marieforsleden

Ahlhagen

Stadsradhus

Trädgård

Marieforsleden

ILLUSTRATION 2.6: Rumsliga kvaliteter, bebyggelseförtätning (Radhus - Marieforsleden)
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Strandlinjen kompletteras med bryggor och

Gräns mot vattenrum

Gräns mot gaturum

Göteborgsvägen
Göteborgsvägen är är av central betydelse för snabb kommunikation till och från Mariestad. Vägen har mycket god kollektivtrafiksförsörjning. Parallellt med Göteborgsvägen finns flera parker
bland annat Gärdesparken, Humleparken och industriparken.
Dessutom finns flera centrumbildningar för handel och service
såsom Hertig Karls torg, Leverstadsvägen och Hindsberg. Stråket
är sedan tidigare utpekat som prioriterat stråk för bebyggelseutveckling. Delar av utpekade områden för ny bebyggelse ägs av
kommunen och vissa delar är privatägd.
Planförslaget innebär exploatering med ca 140 bostäder i
flerbostadshus samt lokaler för verksamheter såsom kontor,
handel och centrumverksamhet. Framförallt i markplan. Ur ett
stadsbyggnadsperspektiv syftar planen till att skapa nya bostäder
i ett centralt läge med god tillgång till kollektivtrafik och service
samtidigt som Göteborgsvägen tillförs målpunkter i form av
verksamheter som kan bidra till en mer levande och varierad
stadsmiljö som tar tillvara på potentialen i befintlig infrastruktur.
Planförslaget innebär även att Göteborgsvägens karaktär delvis
förändras med en smalare gatusektion och ökad framkomlighet
för gång och cykel. Planförslaget kommer delvis ske på naturmark och parkmark. Betydelsefulla grönområden för Göteborgsvägens karaktär sparas.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
TRANSPORTLED FÖR FARLIGT GODS: Parallellt med Göteborgsvägen går Kinnekullebanan. Trafikverkets strategi för farligt gods på
järnväg utgår från att det ska vara möjligt att transportera gods på
i princip alla banor. Förslaget om nya bostäder ligger i målkonflikt med riskhanteringsavståndet (150m).
Åtgärd: Kommunen avser att hantera risken för farligt gods vid
detaljplaneläggning. Se redovisning för Strandgården Västra.
BULLER OCH VIBRATIONER: Göteborgsvägen är en trafikerad väg.
Även Kinnekullebanan kommer påverka områdets ljudmiljö och
påverkan av vibrationer. Bebyggelse bör enligt Boverkets rekommendationer placeras 30 m från Göteborgsvägen (60 dBA).
Planförslaget föreslår bebyggelse med mindre avstånd.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer behöver därför vidtas vid framtagning av ny
detaljplan, exempelvis sänkning av väghastighet, läggning av tyst
asfalt, isolering av fönster, bullerplank, bullerskyddad uteplats
samt detaljstudier av bebyggelsens utformning med hänsyn till
ljudmiljön.

Med planförslaget förändras delvis Göteborgsvägens
karaktär från genomfartsled till stadsgata vilket kan vara en
nackdel för genomfartstrafiken. På grund av befolkningsökningen bedöms att trafiken längs med vägen kommer att öka.
Åtgärd: Kommunen avser att vid planläggning göra en trafikutredning för att se vilka konsekvenser som såväl befolkningsökning som omvandling till stadsgata kan innebära.
TRAFIK:

Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighet till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Övriga områden för bebyggelseförtätning
Vid sidan av de mer omfattande områdena för bebyggelseförtätning som redovisas ovan pekas tätortens centrala delar och
Katthavet ut som omvandlingsområden. Målsättningen är att
bevara en bebyggelse med både bostäder och verksamhet samt
ge underlag för en långsiktigt hållbar utveckling av tätortens
handel och service. Kommunen har under senare år köpt fastigheter i centrala tätorten som under kommande år kommer
utvecklas för nytt innehåll så som bostäder och handel. Ett
offensivt utvecklingsarbete som tar tillvara på potentialen i
befintlig bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur är viktig
för att nå översiktsplanens målsättning om en långsiktigt hållbar social, ekonomisk och ekologisk utvecklig av kommunen.
För en sammanhållen utveckling av Centrum och Katthavet är
fördjupad översiktsplan för Mariestad ett viktigt kunskapsunderlag för det fortsatta planeringsarbetet.

Nya bebyggelseområden på naturmark
Översiktsplanen pekar ut ett antal nya områden som kan bli
aktuella för bebyggelseutveckling (se illustration 2.3). Dessa
områden ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
Ambitionen är att ny bebyggelse ska leda till förbättrad tillgänglighet till tätortsnära naturmark, trots att naturmark tas
i anspråk. Naturmarkens ekologiska, sociala och ekonomiska
värden ska särskilt beaktas vid utbyggnad inom dessa områden.
Ökad tillgänglighet ska säkerställas genom att gränsområdet
mot naturmark utformas med särskild vikt på allmänhetens
tillgänglighet (se principsektioner).
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röra sig runt kvarteren.
ghet för verksamheter

rand
Ny gata
romenad)

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
Lokaler i bv mot gata

Ny bebyggelse (huvudsakligen bostäder)
möjlighet till lokaler mot strandpromenad
Grundläggning på säker nivå

Strandvägen

Verksamheter

ILLUSTRATION 2.7: Utbyggnad på naturmark (Bäckatorpet)

Gräns mot natur

Nya bebyggelseområden mot naturmark ska säkerställa ett
tydligt gestaltat och allmänt tillgängligt område mellan
privat mark och naturmark. Bebyggelsens möte med naturen
behöver en medveten gestaltning som inte lämnar gränsen
obearbetad och ger intrycket av överbrliven baksida. Detta är
särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.

Väg

Möjligheter till
bebyggelseförtätning

Bäckatorpet

Målkonflikter och åtgärdsförslag

Planområdet ligger i en övergångszon mellan befintliga villaSTRANDSKYDD: Förslaget inkräktar på strandskydd.
områden och Ekuddens friluftsområde. Platsen ligger i närhet
Åtgärd: Ny bebyggelse utformas så att påverkan på strandGräns mot natur
till både natur med badstrand och promenadstråk, samt med
skyddets värden minimeras.
gångavstånd till Mariestads hamn och centrum. Området
KULTURMILJÖ: Två fornminnen som skyddas av fornminneslaligger nära service, handel, skola och vård. Den omgivande
gen finns i anslutning till området.
naturen präglas av lövskogsdungar och stora ekar. Området ägs
Åtgärd: Ny bebyggelse utformas så att det inte har påverkan
av kommunen.
på de två fornlämningarna som finns i anslutning till området.
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av ca 15 –
Väg
Möjligheter till
20 radhus. Målsättningen är att med ny bebyggelse
förtydliga
bebyggelseförtätning
NATURMILJÖ: Tegelängens våtmark samt de betade strandängtätortens avslutning mot Ekuddens naturområde och öka
arna är ett viktigt fågelområde och exploatering i dess närhet
tillgängligheten mellan bebyggelse och natur. Lokaliseringen
kan leda till att arter försvinner. Förändringarna som bebyggeltar hänsyn till Tegelängens våtmarksområde och Ekuddens
seförslaget ger upphov till kan således leda till att fågellivet och
landskapsbild. Kommunen avser att utveckla övergångszonen
naturmiljön påverkas negativt.
mellan bostadsområdet och ängarna för att öka såväl rekreationsvärdet som friluftlivsvärdet.

Bäckatorpet, vy från öster
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Åtgärd: Kommunen har ett uppdrag från 2010 som uppger
utökning av Gamla Ekuddens naturreservat. Av natur-, rekreation- och friluftsskäl avser kommunen att fortsatt expandera
naturreservatet. Bebyggelsens utbredning har begränsats med
målsättning att säkerställa en trygg och störningsfri zon för
fågellivet. En gestaltning av övergångszonen mellan bebyggelse
och Tegelängens våtmark ska tas fram och genomföras.
I nuläget präglas området av en estetiskt
och rekreativ tilltalande landskapsbild. Exploatering hotar
att förstöra de vidsträckta utblickar av Ekuddens öppna
obebyggda fält.
Åtgärd: Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till såväl stads- och landskapsbilden
som natur- och kulturvärdena. Hänsyn till utsikt och utblickar
från nuvarande bebyggelse är en viktig målsättning i den detaljerade planeringen av området.
LANDSKAPSBILD:

Exploatering och byggnation ger
upphov till buller och störningar, vilket kan hota fågellivet på
Tegelängen. Tegelängens våtmark med dess fågelliv lockar idag
många besökare.
Åtgärd: Bebyggelse ska ske så att det minimerar störningar på
fågelliv, naturmiljö och befintlig bebyggelse.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV:

ÖVERSVÄMNINGSRISK: Området kommer drabbas av stigande
vatten och inom området finns ett flertal sänkor där vatten
riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Kommunen anser att det är viktigt att säkerställa byggnadernas
placering och höjdsättning i planläggning och avser därav att
höjdsätta framtida fastighet. Andra åtgärdsförslag finns listade
i dagvattenpolicyn samt i klimatanpassningsplanen (2017).
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det
kopplas till kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid
detaljplaneläggning
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA: Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighet till riksintressets värden inte påverkas.

Södra Ekudden
Södra Ekudden är beläget mellan Sjukhuset och Vänern och
utgör idag ett grönområde med många natur- och rekreationsvärden. Området utgörs idag av både skog, strandäng och vassbälte. Söder om ”sjukhusbacken” är området svagt sluttande
mot Vänern med inslag av berg i dagen i form av hällar. Annars
är jordlagret tunt. Sommartid betas området av nötboskap.
Kommunen är markägare.
Södra Ekudden bedöms som ett lämpligt utbyggnadsområde
för att knyta samman Västra skogen, Lockerud och Bråten
med Ekuddenområdet samt möjliggöra för ny bebyggelse nära
Vänern. Området är beläget med korta avstånd till skola, vård
och övrig service och handel. Förslaget omfattar ca 40 – 50 nya
radhus samt åtgärder som ökar tillgängligheten till strandängarna, vattnet och tätortsnära naturmark väster om Mariestad.
Delar av området är sedan tidigare utpekat som lämpligt för
bebyggelseutveckling (FÖP Mariestad).
Målkonflikter och åtgärdsförslag
Del av området är beläget inom strandskydd,
en annan del är beläget inom en äldre detaljplan där strandskydd kommer inträda om planen upphävs/ersätts. Således
krävs särskilda skäl. Området ses som mycket attraktivt för
ny bostadsbebyggelse i strandnära läge och med närhet till
befintlig service och handel. Med en hög ambition angående
områdets arkitektoniska utformning och detaljerade planering
bedöms att allmänna och enskilda intressen kan balanseras.
För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs i
delar av området.
Åtgärd: Kommunen avser att i detaljplaneprocessen ansöka
om upphävande av strandskydd inom området som avses ingå
i för Södra Ekudden.
STRANDSKYDD:

Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Ny bebyggelse och infrastruktur ska ta god hänsyn
till omkringliggande miljö i form av topografi och naturvärden. De naturvärden som finns på platsen är många, men stora
delar av området kan idag uppfattas otillgänglig för friluftslivet. Genom åtgärder som ökar allmänhetens tillgänglighet
till strandängarna kan förslaget bidra till att öka områdets
tillgänglighet för rörligt friluftsliv.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:
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särskilt viktigt i mötet med tätortsnära naturmark där
allemansrätt råder. På så sätt ger ny bebyggelese, trots att
den tar viss mark i anspråk, ökad tillgänglighet och öppnar
upp sambanden mellan bebyggelse och natur.

Väg

Möjligheter till
bebyggelseförtätning

ILLUSTRATION 2.8: Utbyggnad på naturmark (Södra Ekudden)

Gräns mot natur

Väg

Möjligheter till
bebyggelseförtätning

REKREATION OCH NATURVÄRDEN: Totalt sett hyser området över

400 arter av djur och växter. Antalet rödlistade arter är 9 och
signalarter 5 och därtill finns ett drygt tjugotal arter intressanta
ur ett naturvårdsperspektiv. Det finns flera intressanta naturtyper, rikkärr, näringsfattig ekskog samt fuktängar. Området har
också potentialen att utveckla naturtyperna trädklädd betesmark samt lövsumpskog om skötseln blir den rätta. Ett område
med äldre tallar är i dag nyckelbiotop och ett med död ved är
klassat som höga naturvärden.
Åtgärd: Vid planläggning ska hänsyn till naturvärden tas.
Ett flertal utvalda tallar samt andra naturvärden som bedöms

Södra Ekudden
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betydande för miljön ska bevaras och ingå i platsens gestaltning. Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till såväl stads- och landskapsbilden som
natur- och kulturvärdena.
Området kommer drabbas av stigande
vatten och inom området finns ett flertal sänkor där vatten
riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: se rekommendationer för Bäckatorpet
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Gummerstadsvägen
Det föreslagna bebyggelseområdet Gummerstadsvägen ligger
mellan golfbanan och kriminalvårdsanstalten Rödjan. Området
är beläget nära Sandvikens naturreservat och badplats. Området präglas av naturmiljöer som har inslag av blandskog och
stigar som bland annat nyttjas för rekreation, promenad- och
joggingturer och Mountainbike. Rödjan, som bland annat
utgör en bondgård, har hagmarker i nära anslutning till området. Området ägs av privata markägare.
Planförslaget inkluderar radhusbebyggelse nära Vänerns,
mellan tätortens utbud av service och handel och Sandvikens
naturmiljö och rekreationsområden. Förslaget omfattar ca 150
bostäder. Bebyggelsen planeras i två etapper fram till 2030, 40
bostäder i etapp 1 och 100 bostäder i etapp 2.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
Stora delar av centralorten berörs
av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv. Med hänsyn
till Sandvikens rekreationsområde finns särskilda konflikter
med det geografiska riksintresset för ny bebyggelse längs med
Gummerstadsvägen. Exploatering och byggnation sker på
bekostnad av Sandvikens femkilometerslinga som nyttjas för
rekreation och motion. Ny bebyggelse och infrastruktur påverkar friluftslivet och tillgängligheten till tätortsnära naturmark.
Åtgärd: Ny bebyggelse och infrastruktur ska utformas så att
hänsyn tas till naturvärden, som i så hög utsträckning som
möjlig ska bevaras. Motionsspår som påverkas ska ersättas med
ny sträckning för fortsatt funktion. Vid exploatering bör även
nya möjligheter till friluftsliv studeras, med syftet med hjälp av
exploatering utöka tillgängligheten till tätortsnära naturmark.
Delar av området kan idag uppfattas som otillgängligt för
friluftslivet, härav kan friluftslivets intressen främjas i form av
att öka tillgängligheten och närheten till naturen och vattnet.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det kopplas till kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid detaljplaneläggning.

Södra Radbyn
Radbyn är ett villaområde i Mariestads sydvästra kant. Förslaget
gränsar till Lekevi idrottsplats i söder och i väst till ett varierat
skogs- och jordbrukslandskap. Området som förslaget tar i
anspråk utgörs idag av blandskog som dels brukas som produktionsskog. I det planerade området ingår flertalet skogsstigar och
väster om området finns även en 3G-mast. Delar av naturområdet har i viss mån tidigare nyttjats för landskapsvård i utbildningssyfte. Utanför området, söder om Lekevi, finns en befintlig
dagvattenanläggning som tar upp dagvatten från närområdet.
Området ägs av kommunen.
Ny bebyggelse i området ger möjlighet till en stegvis utbyggnad av bostadsbebyggelsen söder om Mariestad. Förslaget
omfattar ca 30 – 50 bostäder i form av både radhus, kedjehus
och friliggande villor. Målsättningen är att bebyggelsen knyter
an till villaområdets karaktär där bostadsgator kombineras med
större allmänningar som ger goda förutsättningar till lek och
rekreation.

Delar av området kommer drabbas av
stigande vatten och inom området finns ett flertal sänkor där
vatten riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Kommunen anser att det är viktigt att säkerställa byggnadernas
placering och höjdsättning i planläggning och avser därav att
höjdsätta framtida fastighet. Andra åtgärdsförslag finns listade
i dagvattenpolicyn samt i klimatanpassningsplanen (2017).
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Södra Radbyn
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Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK: I området finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras. Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna. Dagvatten
ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån rådande
markförhållanden alternativt fördröjas innan det kopplas till
kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens
dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från 2017.

Östra Grangärdet
Östra Grangärdet pekas ut som lämpligt för ny bebyggelse,
framför allt för att knyta samman befintlig bebyggelse i
Ladukärr och Grangärdet. Området ligger nära befintliga skolor.
Bibehållen tillgänglighet till tätortsnära naturmark är viktigt. I
området finns flera promenadstigar. Bland annat Moholmsbanan som ger tillgänglighet till tätortsnära naturmark. Området
präglas främst av naturmark med små inslag av berg i dagen.
Anslutande områden utgörs främst av villaområden av varierande karaktär. Öster om planområdet, fram till Marieforsleden,
finns en relativt stor öppen åker- och ängsmark. Kommunen är
markägare.
Planförslaget omfattar ca 70 – 80 radhus i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse. Målsättningen är att behålla randskogen
för att värna landskapsbilden, det gäller såväl mot det öppna
landskapet som mot omgivande gator. Ny bebyggelse kommer
placeras så att vegetationen fungerar bulleravskärmande mot
Marieforsleden, bullerstörande fritidsaktiviteter öster om
Marieforsleden samt trafiken på E20. Mot Marieforsleden utgör
skogen också ett skydd mot luftföroreningar. I planförslaget
ingår att utveckla en dagvattenanläggning med hänsyn till utlakning av vatten från Bångahagens återvinningsstation.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
I området finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras. Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna. Dagvatten
ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån rådande
markförhållanden alternativt fördröjas innan det kopplas till
ÖVERSVÄMNINGSRISK:
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kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens
dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från 2017.

Törnbergavägen
Törnbergavägen karaktäriseras idag av utspridd bebyggelse i
ett varierat småskaligt skogslandskap med mindre inslag av
betesmark. Området ligger i Mariestads nordöstra utkant och
omfattas främst av skog. Längs med Törnbergavägen och Bäckavägen finns ett tjugotal hus och mindre gårdar. I norr angränsar
även området till jordbruksmark och i väst till bostadsområdet Sjölyckan. Till området finns befintliga cykelvägar samt
kollektivtrafik i områdets södra del. Området ägs av privata
markägare.
Förslag till bebyggelseutveckling i området syftar till att
erbjuda ett tätortsnära boende i skogs- och jordbruksmiljö på
platser som idag ses som lucktomter längs med Törnbergavägen.
Förslaget omfattar ca 10 bostäder.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
I området, vid Bäckavägen, finns en fornminneslämning i form av ett gränsmärke.
Åtgärd: Bebyggelseförslaget utformas så att det inte har påverkan på fornlämningen som finns i anslutning till området.
KULTURVÄRDEN:

I området finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras. Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna. Dagvatten
ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån rådande
markförhållanden alternativt fördröjas innan det kopplas till
kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens
dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Nolhagsfyren
Norr om Mariestads tätort fortsätter Strandvägen ut till Snapens
friluftsområde. På vägens östra sida finns en lucktomt mellan
befintlig bebyggelse som är lämpliga för ny bebyggelse. Bebyggelsen tar till vara på områdets attraktiva läge i närheten till
vattnet och ligger nära befintlig infrastruktur och service.

P

Bef verksamhet
bostäder ovanpå

Gata

ILLUSTRATION 2.9: Utbyggnad på naturmark (Sandviksvägen)
Gräns mot natur

Ny byggelse för i huvudsakligen bostadsändamål kan
med fördel kompletteras med större lokaler i bottenplan
som ger möjlighet för mindre verksamheter. På så sätt
kan våningar som ligger nära trafiken användas för andra
ändamål och möjligheten till en funktionsblandad
bebyggelse säkerställas.

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning
(nära trafik)

FörNy gata
gårdsmark

Målkonflikter och åtgärdsförslag

Södra Hindsberg

STRANDSKYDD: Del av området är beläget inom strandskydd,
en annan del är beläget inom en äldre detaljplan där strandskydd kommer inträda om planen upphävs/ersätts. Således
Ny
bebyggelse
längs medskäl.
Stockholmsvägen
behöver
ses som mycket attraktivt
förgaturum
krävs
särskilda
Området
Förtydligat
samordnas med övergripande förändringar av vägens
karaktär
från
genomfartsled
till
gata.
För
denna
ny bostadsbebyggelse i strandnära läge och med närhet till
omställning behöver gatusektion och bebyggelsens
placering
och utformning
för att ge önskad
befintlig
servicesamspela
och handel.
Med en hög ambition angående
effekt på till exempel biltrafikens hastigheter.
områdets arkitektoniska utformning och detaljerade planering
bedöms att allmänna och enskilda intressen kan balanseras.
För att genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs i
delar av området.
Åtgärd: Kommunen avser att i detaljplaneprocessen ansöka
Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen,
om
upphävande
av strandskydd
inom området som avses ingå
Göteborgsvägen
och Marieforsleden
har idag olika
höjder och ett antal högre hus. För de centrala
i för Södra
fastigheterna
längsEkudden.
Stockholmsvägen ses en högre
bebyggelse som en möjlighet att både förbättra
ekonomin i enskilda projekt och även ge utblickar
över vattnet från de översta våningarna.

Naturmark

Stockholmsvägen

Nya bostäder
lokaler i bottenvåning

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA: Stora delar av centralorten berörs

av det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Ny bebyggelse och infrastruktur ska ta god hänsyn
till omkringliggande miljö i form av topografi och naturvärden. De naturvärden som finns på platsen är många, men stora
delar av området kan idag uppfattas otillgänglig för friluftslivet. Genom åtgärder som ökar allmänhetens tillgänglighet
till strandängarna kan förslaget bidra till att öka områdets
tillgänglighet för rörligt friluftsliv.
ÖVERSVÄMNINGSRISK: Infrastrukturförsörjning till området
kommer drabbas av stigande vatten.
Åtgärd: se rekommendationer för Strandgården Väster

Området gränsar till verksamhetsområdena Hindsberg och
Haggården och till E20 i söder. Planområdet är strategiskt
beläget längs E20 och vid stadens södra infart, som ansluter till
väg 26. Området ligger nära kollektivtrafik och det finns gång
och cykelvägar i nära anslutning. Planområdet omfattar ca
1,5 ha åkermark av ringa värde och gränsar i väster och norr till
Leksberg. Området ägs av kommunen.
Målsättningen är att utveckla området för handel och verksamheter med fokus på funktioner kopplade till den kommersiella potentialen i korsningen mellan E20 och väg 26. Utbudet
av kommersiella verksamheter går i linje med kommunens
politiska vision om att låta Haggården och Hindsberg utgöra
handelsområde. Åkermark sparas som buffertzon mot befintlig
Garage/ i Leksberg.
Park
bostadsbebyggelse
bod

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Kommunen tar infiltrerande jordbruksmark i anspråk vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen vid extrema skyfall. I området finns både större
rinnvägar samt lågpunkter där vatten kommer att ansamlas vid
skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna och
kompletteras med lösningar som gör att dagvattnet omhändertas. Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att
prioriteras i planläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns
listade i kommunens dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

DEL 2 | MARKANVÄNDNING

87

Området är beläget nära E20 och väg 26 och är utsatt för
höga ljudnivåer på grund av trafikmiljön.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering kan behövas
beroende på verksamheter i området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning ska ske med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER:

Sund Norra
Planområdet utgörs av åkermark och omfattar inga befintliga
byggnader. Området gränsar i norr till Västerängs industriområde. I övrigt gränsar planområdet mot Tidan i väster och till
E20 i Söder. I områdets östra del finns ett mindre grönområde
med löv- och barrträd. Grönområdet bör bevaras så långt det är
möjligt utifrån befintliga ledningsrätter och fortsatt skärma av
Sandbäcksvägen från planområdet. Kommunen äger marken.
Detaljplan för området har påbörjats men ej färdigställts på
grund av osäkerhet kring ny utformning av E20. Syftet med
planförslaget ör att skapa förutsättningar för etablering av i
huvudsak industri, lager och liknande verksamheter. Området
har potential för verksamhetsutveckling tack vare bra skyltläge
vid E20. Bebyggelsen ska på grund av synlighet från vägen hålla
hög arkitektonisk kvalitet.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK: Området riskerar att svämmas över vid
högsta beräknat flöde i Tidan. Kommunen tar infiltrerande
jordbruksmark i anspråk vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen vid extrema skyfall. I området finns både större
rinnvägar samt lågpunkter där vatten kommer att ansamlas vid
skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras. Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna. Dagvatten
ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån rådande
markförhållanden alternativt fördröjas innan det kopplas till
kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens
dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från 2017.

Området är beläget nära E20 och är utsatt för höga
ljudnivåer på grund av trafikmiljön.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering kan behövas
beroende på verksamheter i området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning ska ske med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER:

88

MARIESTAD ÖP 2030 | GRANSKNINGSHANDLING | 2018-02-26

Sund Södra
Planområdet omfattar ca 50 ha mark som idag utgörs av främst
jordbruksmark. Utöver jordbruk nyttjas området idag aktivt av
Mariestads ridklubb, som använder området för bete samt fälttävlanområde. Området gränsar till E20 samt till Ullervad i söder.
Kommunen äger marken.
Området planeras för industriändamål och liknande verksamheter efter att ny industrimark norr om E20 etablerats. Området
har goda skyltlägen mot E20 och området bör därför utformas
med hög arkitektonisk nivå.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Se redovisning för Sund Norra.

I områdets östra del finns två fornlämningar i
form av en fångstgrop samt ett gränsmärke.
Åtgärd: Kommunen avser att ta hänsyn till fornlämningarna
vid exploatering och i detaljplanering.

KULTURVÄRDEN:

FRITIDS- OCH REKREATION: Mariestads Ridklubb förlorar marker
som nyttjas för fälttävlan.
Åtgärd: I samband med exploatering kommer kommunen
att undersöka områden som kan ersätta den förlorade marken i
området.

BULLER:

Se redovisning för Sund Norra.

LANDSKAPSBILD: Tidans dalgång ger variation till landskapsbil-

den längs med E20. Vägen går idag genom områden som präglas
av skogsmark både öster och väster om passagen förbi Mariestad.
Det öppna landskapsrummet längs med Tidan är därför ett
betydelsefullt rumsligt värde. Ny bebyggelse står i konflikt till
det öppna landskapsrummet. Åtgärd: Kommunen avser att ta
hänsyn till siktlinjer i landskapsrummet när området detaljplaneras samt säkerställa en etappvis utbyggnad av området som
säkerställer att landskapsrummets värden bibehålls så långt som
möjligt.

Sandbäcken Norra
Planområdet omfattar idag ca 100 ha skogsmark med vissa inslag
av åkermark. Delar av området nyttjas av Mariestads enduroklubb. Området gränsar till en hundkyrkogård i norr, vattenskidklubbens anläggning i öster och E20 i söder. Kommunen

äger marken.
Området har bra skyltläge utmed nuvarande E20. Området
föreslås framförallt som industrimark för större industrietableringar som kan hantera det delvis kostsamma anläggningsarbetet
på den kuperade skogsmarken. Området där därmed även
lämpligt för verksamheter som kräver hög bärighet och stabila
markförhållanden.

FRITID- OCH REKREATION: Mariestads Enduroklubb förlorar
marker som nyttjas för motorsportsändamål.
Åtgärd: I samband med exploatering kommer kommunen
att undersöka områden som kan ersätta den förlorade marken i
området.

BULLER:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Kommunen tar infiltrerande naturmark
i anspråk och ersätter med industrilandskap, vilket kan komma
att försvåra dagvattenhanteringen vid extrema skyfall. I området
finns lågpunkter där vatten kommer att ansamlas vid intensiva
skyfall. Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras. Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna. Dagvatten
ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån rådande
markförhållanden alternativt fördröjas innan det kopplas till
kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i kommunens
dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från 2017.
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Det finns en fornlämning i form av en fyndplats
invid vattenskidsdammen.
Åtgärd: kommunen avser att ta hänsyn till och bevara fornlämningen vid planläggning och exploatering.

KULTURVÄRDEN:

Se redovisning för Sund Norra.

Sandbäcken Södra
Planområdet omfattar ca 50 skogslandskap med inslag av
jordbruksmark. Området gränsar i norr till E20 och i söder till
vidare skogslandskap. I väst gränsar området till väg 201 och till
Mariestads ridklubb. Området ägs av privata markägare.
Området har god synlighet från E20 vilket ger området
potential som verksamhetsområde. Området föreslås i första
hand utvecklas med verksamheter som läge utmed nuvarande
E20. Det föreslås i första hand för stora företag som kräver hög
bärighet och stabila markförhållanden. Området planeras för
industriändamål och liknande verksamheter efter att ny industrimark norr om E20 etablerats.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

BULLER:

Se redovisning för Sandbäcken Norra.

Se redovisning för Sund Norra.

Södra Sund och Tidans dalgång.
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Solcellsparker
Längs med E20 pekas två till tre områden för solcellsparker ut.
Solenergi är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten och som därför medverkar till en hållbar utveckling. Därav är solenergin av stor betydelse för energiförsörjningen i framtiden. Mariestad arbetar aktivt med omställning
till en fossilbränslefri utveckling. Området längs med E20 ger
goda skyltlägen för kommunens satsningar på förnybar energi.
I området finns kommunens satsning på lokal
vätgasproduktion. För att stödja denna satsning är Hindsberg
lämpligt som solcellspark. Syftet är att solcellanläggningen ska
utgöra en del i framställningen av vätgas. Kommunen kommer
att utreda markens lämplighet, riskbedömning och ekonomisk
kalkyl i samband med ny detaljplan.
HINDSBERG

SUND, inom strandskyddat område intill Tidan: Utmed Tidan
i sydvästra delen av planområdet, utanför Tidans skyddszon,
föreslås en solcellspark i Norra Sunds verksamhetsområde.
Området utgörs idag av åkermark samt strandängar längs
Tidan. Tidans strandområden är känsliga ur både natur- och
kulturaspekt, varför kommunen värnar om Tidan och dess
omgivning. Delar om området är idag påverkat av jordbruksverksamhet. Kommunen äger marken.

deponiområde ses som lämpligt som
solcellspark då marken inte får bebyggas eller utvecklas med
högre vegetation på grund av tidigare funktion som deponi.
Kommunen avser att utreda markens lämplighet, riskbedömning och ekonomiska förutsättningar för områdets utveckling.
Utvecklingen av området till solcellspark är en viktig del av
kommunens strategiska arbete för omställning till en fossilfri
samhällsutveckling.
BÅNGAHAGENS

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Samlad bedömning om målkonflikter och åtgärdsförslag för
solcellsparker.
Sund riskerar att svämmas över vid
högsta beräknat flöde i Tidan. Kommunen tar infiltrerande
jordbruksmark i anspråk vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen vid extrema skyfall. I området finns både större

ÖVERSVÄMNINGRISK:
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rinnvägar samt lågpunkter där vatten kommer att ansamlas
vid skyfall. Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det
kopplas till kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid
detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i
kommunens dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från
2017.
För övriga områden finns risk för översvämning i sänkor
vid intensiva skyfall. Områdena bedöms dock få god infiltrationsförmåga genom att marken under parken hålls öppen. Se
rekommendationer för Sund.
STRANDSKYDD: Sollcellsparken i Sund går inom skyddet för
strandskydd varför kommunen i översiktsplanen bör motivera skäl till att upphäva strandskydd. Åtgärd: Solscellsparken
anses lämplig på platsen, då både dess omgivning planeras
ändras till verksamhetsområde pga. platsens annonsläge vid
E20. Med solcellsparken avser kommunen att arbeta för en
hållbar utveckling i linje med miljömålet begränsad klimatpåverkan. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv samt till att bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet. Motiv för skäl till
upphävande kommer påvisas i detaljplanearbete.

Sjötorp

Lyrestad
Torsö

Hassle

Mariestad

Ullervad

Lugnås

Tidavad

Odensåker

Område med planbest.
Ny föreslagen bebyggelse
Befintligt LIS-område
Utvecklingsområde LIS-plan
Nytt LIS-område
Radby A
Radby B
Kollektivtrafik

ILLUSTRATION 2.10: Planlagd mark och förslag på ny bebyggelse
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Kransorter
Ullervad
Ullervads strategiska placering vid det bästa vadet över Tidan
gjorde tidigt platsen värdefull som knutpunkt. Under medeltiden gick den viktiga Eriksgatan över Ullervad på sin sträckning norrut. Som handelsplats var Ullervad en föregångare till
Mariestad, men miste sin betydelse vid stadens tillkomst.
Dagens bebyggelse är i huvudsak samlad väster om kyrkan.
De kulturhistoriska miljöerna är knutna till området runt
kyrkan, prästgården och skolan. Vid Kottholmen i Tidan finns
ett fornlämningsrikt område med rösen och fornåkrar. Området längs Tidan och skogsområdet öster om väg 201 är viktiga
rekreationsmiljöer.
Ullervad har begränsat med planlagd mark för ny bebyggelse.
Närheten in till Mariestad, skola, förskola och äldreboende,
idrottsplats samt ett rikt föreningsliv gör att Ullervad bedöms
som lämpligt för bebyggelseutveckling.

Centrala Ullervad
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Planförslag
Arbete pågår med detaljplan för området vid Ullervadsvägen.
Området vid Forsvägen samt fastigheter nära Tidan som idag
är bebyggda med lokaler för verksamheter ses som lämpliga
för ny bostadsbebyggelse över tid. Bebyggelse med blandade
upplåtelseformer och bostäder behövs för att få igång lokala
flyttkedjor i Ullervad. Generellt ses området från Tidan upp till
skolan som lämpligt för lokalt gestaltningsarbete och utvecklingsområde för att stärka samhällets utvecklingspotential.
Detta arbete är i linje med utpekade strategier i kommunens
landsbygdsstrategi. Tillgängligheten längs Tidan kan bli
bättre genom underhåll av befintliga stigar och planering av
nya. Längs med Tidan kan man skapa ett sammanhängande
rörelsestråk genom det annars otillgängliga åkerlandskapet.
Anslutningsmöjligheterna till väg 26 och pendelparkering ska
utvecklas.

Tidan, Ullervad

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Delar av ny bebyggelseutveckling kan beröras
av strandskydd vid ändring av detaljplan.
Åtgärd: Kommunen avser att i detaljplaneprocessen ansöka
om upphävande av strandskydd inom området som avses. För
att kunna genomföra delar av planen krävs att strandskyddet
upphävs.
STRANDSKYDD:

ÖVERSVÄMNINGSRISK: Inom utpekade områden finns ett
antal lågpunkter där vatten riskerar att ansamlas vid intensiva
skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det
kopplas till kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid
detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i
kommunens dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från
2017.

Ullervadsvägen V
15
Forsvägen
6

Rösslingen
Tätortsnära naturmark
El-ljusspår

Förskola

Centrum
10

Idrottsplats

Omvandlingsområde

Äldreboende
Skola, Förskola

Tidan
Tätortsnära naturmark

ILLUSTRATION 2.11: Utveckling i Ullervad
Ullervad
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Sjötorp
Sjötorp ligger vid Göta kanals utlopp i Vänern. Samhället har
cirka 460 invånare. Antalet invånare fördubblas dock under
sommaren. Sjötorp växte snabbt när kanalen byggdes ut och
har historiskt varit starkt knuten till dess drift och underhåll.
Sjötorps varv med byggnader och torrdocka är välbevarat.
Tillsammans med slussar, magasin, vaktboställen och tjänstemannavillor ger det samhället dess karaktär.
Turismen dominerar idag kanaltrafiken och i hamnbassängen finns en betydande småbåtshamn. Större arbetsplatser saknas och många Sjötorpsbor arbetspendlar till i första
hand Mariestads tätort. Bostadsbebyggelsen har till större
delen uppförts efter 1950. Viss tomtreserv finns inom antagna
detaljplaner. I samhället finns förskola och närmaste skola
finns i Lyrestad. Avståndet till Lyrestad är sex kilometer.
Sjötorp är en viktig serviceplats för turismen längs kanalen.
Planförslag
Planförslaget omfattar en förlängning av den
befintliga villabebyggelsen på Lotsvägen, Roddarevägen, Båstemansvägen samt Riggarevägen. Bostadsområdet präglas idag
av bostäder i 60- och 70-talstil. De befintliga vägarna föreslås
ge möjlighet att röra sig runt i området. Förslaget omfattar ca
14 nya bostäder.
NORRA SJÖTORP:

Göta kanal, Sjötorp
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Platsen avser
fastighet Kanaljorden 1:13, vilket utgör de centrala delarna av
Slussenvägen. Området runt slussarna och längs kanalen är
intressant som utvecklingsområde med koppling till besöksnäring och centrumverksamhet (se karta). Planförslaget syftar
till att omvandla Sjötorps centralaste delar så att områdets
gestlatning utvecklas. En utveckling av området kan ge förutsättningar för nya bostäder och verksamhetslokaler och stärka
samhällets utveckling.
SJÖTORP CENTRUM/OMVANDLINGSOMRÅDE:

Öster om bandyarenan finns möjligheter
till bebyggelseförtätning med ca 12 nya bostäder. Området
vid arenan kan utvecklas för temporära verksamheter och
aktiviteter i Sjötorp. Området har stor potential nära Vänern,
badstrand och båtplatser.
SÖDRA SJÖTORP:

Målkonflikter
Stora delar av Sjötorp berörs av
det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighet till riksintressets värden inte påverkas.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

del av området omfattas av riksintresse för kultur då områden ligger i Sjötorps kulturhistoriska
varvsmiljö och området längs med Göta kanal.
Åtgärd: Kommunens avser att i detaljplan ange utformningsbestämmelser med hög detaljeringsgrad för att ta hänsyn till de
kulturhistoriska värdena i Sjötorp.
RIKSINTRESSE KULTUR:

Del av området ligger inom riksintresse
för fritid.
Åtgärd: De områden som pekas ut som riksintresse för
friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse, dock
anser kommunen att ianspråktagandet av mark inom föreslagna områden inte kommer påverka friluftslivets rörlighet.
Riksintresset kommer även att studeras i samband med planläggning.
RIKSINTRESSE FRITID:

Strandskyddet inkräktar på delar av utpekade
områden. I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd
för ett område om det finns särskilda skäl för det och om
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med
planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Åtgärd: Kommunen avser att i detaljplaneprocessen ansöka
STRANDSKYDD:

om upphävande av strandskydd inom området som avses ingå
i ”Norra Sjötorp”. För att kunna genomföra planen krävs att
strandskyddet upphävs i förslagets västra del. Upphävande av
strandskyddet sker i samband med att detaljplanen vinner laga
kraft och genom en administrativ bestämmelse på plankartan.
Den nya planen innebär inte en inskränkning vad avser strandskyddet eftersom området är väl avskilt då det emellan strandlinje och planförslag redan finns en väg och annan bebyggelse.
Inom utpekade områden finns ett
antal lågpunkter där vatten riskerar att ansamlas vid intensiva
skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
rådande markförhållanden alternativt fördröjas innan det
kopplas till kommunens ledningsnät, vilket säkerställas vid
detaljplaneläggning. Klimatanpassningsåtgärder finns listade i
kommunens dagvattenpolicy samt klimatanpassningsplan från
2017.

ÖVERSVÄMNINGSRISK:
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Lyrestad
Lyrestad ligger vid korsningen mellan Göta kanal och E20, cirka
15 kilometer nordost om Mariestads tätort. Samhället har 460
invånare. Även Kinnekullebanan korsar kanalen i Lyrestad. I
samhället finns flera industrier och Lyrestad har ett omfattande
serviceutbud med bland annat dagligvarubutik, kafé och restaurang, skola, förskola, fritidshem och anläggningar för idrottsändamål. Bebyggelsen har till största delen tillkommit efter 1960.
Planlagd mark för bostäder och industri finns. Kommunikationsläget är gynnsamt för utveckling av turismnäringen.
Tätortsnära naturmark norr om samhället är betydelsefull för
tillgängligheten till lokala rekreationsområden. Väster om Göta
kanal finns ett fåtal byggnader vilket gör att landskapsrummet i
Friaåns dalgång öppnar upp samhället mot söder.
Planförslag

öster om kanalen och att jordbruksmarken söder och väster om
kanalen sparas med långa siktlinjer mot söder och sydväst.
Förslaget på Klockarebol omfattar ett flerbostadshus i tre våningar. Platsen utgör idag en lucktomt på
Lyrestadsvägen. På gatan finns befintlig sammanhållen bebyggelse med både enfamiljshus och flerbostadshus. Ytterligare ett
flerbostadshus smälter därav in i befintlig miljö. Tidigare har
utpekad fastighet fungerat som en crusinclub och på fastighetens baksida har en skridskobana tidigare iordningställts vissa
vintrar.
KLOCKAREBOL:

På Klockarebolshöjden, strax nedanför vattentornet, föreslås ett tiotal enfamiljshus. Terrängen är kuperad och
läget ger möjlighet till utblickar över Friaåns dalgång.

VATTENTORNET:

Förslag till ny bebyggelse i Lyrestad följer översiktsplanens
övergripande principer om bebyggelseutveckling nära befintlig
infrastruktur och service. Förslagen syftar till att stärka Lyrestad
boendemiljö i sin helhet.

Norr om kanaljorden finns en smal åkeryta där
bebyggelseutveckling är lämplig med hänsyn till närheten till
befintlig infrastruktur, service och handel. Området pekas ut för
cirka fyra bostäder.

OMVANDLINGSOMRÅDE: Kommunen föreslår att ytorna runt
och omkring kanalmuseet bör möjliggöras för förtätning av nya
bostäder. Kanalområdet bedöms som intressant för utveckling
av verksamhet med anknytning till besöksverksamhet och
turism (se illustration 2.10). För att bevara Lyrestads historiska
karaktär norr om Göta kanal, och det öppna landskapsrummet
söder om kanalen, förespråkas att bebyggelseutvecklingen sker

Planförslaget ligger i en kanalnära, idyllisk och
småskalig miljö där befintliga bostäder är lokaliserade längs med
Göta kanal. Den befintliga bebyggelsen utgör såväl åretruntvillor som fritidshus. Förslaget innebär en förläggning av cirka fyra
nya bostäder. Utpekat område är kulturhistorisk intressant och
gränsar till stora naturområden som genererar friluftsmöjligheter.

Lyrestad, utsikt från Vattentornet
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KANALEN:

HÄSTKLIPPAN:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Strandskyddet inkräktar på områdena Kanalen
och Hästklippan. I en detaljplan får kommunen upphäva
strandskydd för ett område om det finns särskilda skäl för det
och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Åtgärd: Kommunen avser att i detaljplaneprocessen ansöka
om upphävande av strandskydd inom området som avses. För
att kunna genomföra planen krävs att strandskyddet upphävs.
Förslagets ringa förtätning bidrar till att stärka karaktären i
området och kan ge ökad tillgänglighet till kanalen öster om
E20. Kanaljorden och väg öster om E20 är belägen mellan
förslagUllervadsvägen
till ny bebyggelse
och kanalen
V
Rösslingen

STRANDSKYDD:

15
Forsvägen
6

Tätortsnära naturmark
El-ljusspår
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Stora delar av Lyrestad berörs av
Idrottsplats
det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Omvandlingsområde
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformasÄldreboende
så att tillgängSkola, Förskola
lighet till riksintressets värden inte påverkas.

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKT:
Centrum
10

del av området omfattas av riksintresse
Tätortsnära naturmark
för kultur då områdena ligger nära Göta Kanal.
Åtgärd: Kommunens avser att i detaljplan ta hänsyn till de
kulturhistoriska värdena som Göta kanal medfört i Lyrestad.

Kommunen konstaterar att ianspråktagandet av mark på utpekade platser främst kan komma att påverka tillgängligheten
till Klockarebolshöjden. Totalt föreslås Lyrestad få ett tillskott
av omkring 30 bostäder, vilket har ringa påverkan på Lyrestads
friluftsområden och natur. Tillskottet anses värdefullt för tätortens långsiktigt hållbara utveckling. Kommunen framhåller
även att friluftslivet rörlighet kommer att studeras i samband
med planläggning.
KULTURVÄRDEN:
Samtliga förslag ligger inom kommunens
LIS-område
Tätortsnära naturmark

bevarandeprogram för kultur. Detta på grund av Lyrestads
industrimiljöer med koppling till Göta kanal. Åtgärd:
Kommunen anser att Lyrestads varvsmiljö har unika värden
Förskola
som ska bevaras. Således
ska hänsyn tas till den kulturhistoriska
Norra Sjötorp
miljön vid
planläggning.
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8
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område avser kommunens
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ange utformningsbestämmelser med hög detaljeringsgrad för
att ta hänsyn till utpekade kulturhistoriska värden.

Tidan
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RIKSINTRESSE FRITID:

Del av området ligger inom riksintresse

för fritid.
Åtgärd: De områden som pekas ut som riksintresse för
Ullervad
friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse.

Lyrestad är beläget nära E20 och
Kinnekullebanan och är utsatt för höga ljudnivåer på grund av
trafikmiljön. Även vibrationer från järnvägen kan påverka ny
Tätortsnära naturmark
bebyggelse.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer kan behövas beroende på verksamheter
i området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning och
Sjötorp
gestaltningen kring E20 ska ske med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER OCH VIBRATIONER:
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Lugnås
Lugnås tätort ligger vid E20 och Kinnekullebanan. Den äldsta
delen, Björsäters radby med sin två kilometer långa bygata, var
förr en del av kungsvägen mellan Stockholm och Göteborg.
Byns struktur är oförändrad sedan 1600-talet eftersom skiftena på 1700- och 1800-talet inte medförde att byn sprängdes.
De utskiftade gårdarna lades längs bygatan, i norr och söder.
Byn har ett mycket högt kulturvärde och är klassad som riksintresse. Områdesbestämmelser antogs 1999.
Lugnås stationssamhälle med cirka 680 invånare har i
huvudsak modern bebyggelse. I samhället finns skola, förskola,
fritidshem, idrottsplats samt servicebutik och restaurang i
anslutning till E20. Samhället expanderade snabbt under
1960- och 1970-talet, men tillväxten stannade av under 1990talet. Nimbus båttillverkning är ortens största arbetsplats.
Placeringen vid E20 och Kinnekullebanans hållplats ger goda
förutsättningar för arbetspendling.
Lugnåsberget med Minnesfjället är en äldre bybildning som
går tillbaka till medeltiden. Tillverkningen av kvarnstenar var

Björsäter radby
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betydande till början av 1900-talet. Gruvan är en industrihistorisk sevärdhet som i samverkan med Björsäters radby har hög
potential för utveckling av kulturturismen i området. Höga
naturvärden motiverar att klassningen som riksintresse omfattar både natur- och kulturvärden.
Planförslag
OMVANDLINGSOMRÅDE: Även Lugnås har begränsat med planlagd mark för nya bostäder. Översiktsplanen pekar ut områden
i nära anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.
För att även fortsättningsvis säkerställa ett lokalt handels- och
serviceutbud är den detaljerade utformningen av E20 förbi
Lugnås avgörande. Tillgången till tätortsnära naturmark är
dålig på grund av att E20 skapar en kraftig barriär mot söder
och Lugnåsberget. Idag finns en undergång men passagemöjligheterna för gång och cykel behöver utvecklas vid ombyggnation av E20. Åtgärder som även ökar tillgängligheten till
åkerlandskapet bedöms viktiga för att stärka de lokala boendekvaliteterna. Detta kan ske genom att mark sparas längs

diken och att angöringsvägar för jordbruksverksamhet även
kan användas för att röra sig i landskapet. Gång- och cykelvägar till Vänern och vidare till Mariestad kan ytterligare stärka
den lokala boendemiljön. Åtgärder för att förstärka den befintliga centrumbildningens kvaliteter föreslås så att stationssamhället förtydligas och binds samman till en helhet genom ett
konsekvent och ortsanpassad gestaltningsarbete.
Förslaget omfattar cirka 14 nya bostäder
och utgör en förlängning av befintlig bebyggelse. Angränsade
områden utgörs av bostadsbebyggelse samt jordbruksmark
som ger långsträckta vyer. Området ligger nära grundskola och
lokal handel. Platsen ses som en lucktomt mellan befintlig
bebyggsels och utgörs idag av jordbruksmark. Således är platsen flack och lerig med odlad jordbruksmark.
RUDBERGSVÄGEN:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
RIKSINTRESSE KULTUR: Riksintresset kring Björsäters radby
berör delvis Rudbergsvägen.

Åtgärd: Det är en ytterst marginell andel av riksintresset som
tas i anspråk. Kommunen har för avsikt att bygga hållbart och
resurseffektivt genom att tillvara ta befintlig infrastruktur.
I Lugnås finns ett antal lågpunkter där
vatten riskerar att ansamlas vid intensiva skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning ska klimatanpassningsåtgärder
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Rinnvägar för vatten vid intensiva skyfall ska hållas öppna.
Dagvatten ska omhändertas lokalt där det är möjligt utifrån
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ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Lugnås är beläget nära E20 och
Kinnekullebanan och är utsatt för höga ljudnivåer på grund av
trafikmiljön. Även vibrationer från järnvägen kan påverka ny
bebyggelse.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hnatera vibrationer kan behövas beroende på verksamheter
i området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning och
gestaltningen kring E20 ska ske med hänsyn till ljudmiljön.
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ILLUSTRATION 2.14: Utveckling i Lugnås
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Bystrukturer

TIDAN: mitt emot Tidavads förskola finns idag åker och

I detta kapitel följer beskrivningar och förslag på bebyggelseutveckling i kommunens tätorter med agrara bystrukturer. En
agrar bystruktur innebär att byn formats av en lång odlingshistoria och där centrum utgörs av bygdens tidigare sockenområden, herrgårdsmiljöer och allmogebebyggelse.

Tidavad
Som namnet antyder ligger Tidavad vid ett gammalt vadställe
över Tidan på den gamla häradsvägen mellan Mariestad och
Skövde. Tidavads kyrkby har anor från medeltiden. Byn har
successivt utvecklats till serviceort för kringliggande jordbruksbygd. Runt kyrkan finns den äldsta bebyggelsen med en före
detta affär och tidstypisk sekelskiftesbebyggelse, bland annat
ett unikt och bevarat urmakeri. Skola och modernare bostadsbebyggelse har uppförts i den södra delen. Idag bor omkring
274 invånare i Tidavad och i samhället finns skola, förskola och
fritidshem.
Planförslag

hagmark. Betesmarken håller en öppen och flack karaktär och
bildar en större ”lucka” i Tidavads befintliga radby. Förslaget
avses spegla den befintliga radhusbebyggelsen och kommer
således endast ta en del av lucktomten i anspråk. Förtätningen
skapar en sammanhållen bebyggelse och de nya bostäderna
ligger i ett attraktivt läge nära skola, förskola och fritidshem.
Betesmarkens öppna karaktär ger även bostäderna utsikt över
Tidan. Förslaget omfattar omkring 10 nya bostäder i form av
radhus.
FOGDEÅSEN: I sluttningen mot öster och Tidan finns potential
för bebyggelseutveckling nära service och naturmiljö. Omgivningarna präglas av omväxlande naturbetesmark, jordbruksmark samt skogslandskap. Bebyggelseområdet ligger utanför
strandskyddsområdet och på säker höjd för att inte utsättas för
översvämningsrisker. Förslaget omfattar omkring 15 nya bostäder som planeras utgöra en sammanhållen bebyggelse.

Målkonflikter och åtgärdsförslag
Planförslaget Fogdeåsen gränsar till en
fornlämning i söder och till en annan fornlämning i norr.
Fornlämningen i söder utgörs av en fossil åker, medan den som
angränsar till planförslagets norra gräns utgörs av en stensättning. Tidavad ingår i kommunens kommunala bevarandeprogram.

KULTURVÄRDEN:

Omvandlingsområdet syftar till att
förbättra livsmiljön för såväl de boende i Tidavad som för
nya boende. Området är intressant som utvecklingsområde
då området hyser kvaliteter såsom kulturhistoriska miljöer
och konstutbud. Ortens geografiska lokalisering i det södra
mosaiklandskapet och nära Tidan ger goda boendemiljöer och
pendlingsmöjligheter till både Mariestad och Skövde.

OMVANDLINGSOMRÅDE:

Hållplats, tåg
Skola

E20 ny trafikplats
Omvandlingsområde
Fritidsområde
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5
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Vägkorridor E20

Fredslund
7

Tidavad,
omvandlingsområde
Hasslerör

dlingsområde

Klockarbol 100
8
ark
Vattentornet
4

MARIESTAD ÖP 2030 | GRANSKNINGSHANDLING | 2018-02-26

ILLUSTRATION
2.15: Utveckling i Tidavad
Tidavad

Åtgärd: Hänsyn kommer tas till fornlämningarna vid planläggning. De ingår dock inte inom ramarna för planförslagets
gränser varför risk för negativ påverkan är minimal. Avseende
det kommunala bevarandeprogrammet gäller för Tidavad,
liksom för övriga kransorter att nybyggnad bör anpassas till
befintlig bebyggelsestruktur i föreslagna områden. Bebyggelse
ska i kommande detaljplaneprocesser utredas utifrån kulturhistoriska värden.
Förslag Fogdegården och förslag Tidavad
Hållplats, tåg
ligger delvis inom område för högsta flöde.
Skola
Åtgärd: Förslag Fogdegården ligger
inom högsta flöde, men
fortsatt på höjden vilket gör att dagvatten rinner ner och
bort från området. Vidare utgörs omkringliggande marker av
E20 ny trafikplats
naturmark som bidrar till att vattnet fördröjs genom infiltration.
Risken för översvämning bedöms som liten, men
kommer ändå
Service och Handel
Fritidsområde
att studeras i samband med detaljplaneläggning. Fortsättningsvis ligger förslag Tidavad i ett flackt område, varför klimatanpassningsåtgärder på platsen fodras. Vid planläggning måste
klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och
Hasslerörsvägen N
sedan implementeras. Åtgärdsförslag finns listade kommunens
8
Hasslerörsvägen
S
dagvattenpolicy såväl som i klimatanpassningsplanen (2017).
5
ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Äldreboende
Vägkorridor E20

Fredslund
7

Hasslerör

Odensåker
Odensåker är en av de mer kända kyrkbyarna i kommunen.
Byn omges av områden med höga natur- och kulturhistoriska
värden. Vid kyrkan finns Klockarebolets bymiljö från 1600och 1700-talet. I den renoverade ladugården Logården strax
intill finns kafé och bygdemuseum. Logården är också utgångspunkt för den 30 kilometer långa Östenrundan. Sjön Östen
erbjuder vandringsstigar och ett rikt fågel-, djur- och växtliv.
Idag bor cirka 240 invånare i Odensåker. Det finns idag god
planberedskap i Odensåker.
Planförslag
I Odensåker dominerar gårdarnas ekonomibyggnader och byn ligger tillsammans med kyrkan i ett tydligt
höjdläge med förhållandevis öppen
åker- eller betesmark runt
Omvandlingsområde
omkring. Planförslaget föreslår cirka 6-10 nya
Tidanbostäder norr
4
om väg 2948. Nytillkommen bebyggelse bör varsamt kompletFogdeåsen
10
tera den befintliga och kulturhistoriska bymiljön
och anpassas
till miljöernas ursprungliga karaktär
ODENSÅKER:

Skola

Solbacken ligger i en backe mot Tidan, strax norr
om kyrkbyn. Området utgörs av blandskog, med dominerande inslag av tall. Skogsmarken genererar god markstabilitet
liksom goda grundförutsättningar. Planförslaget möjliggör för
omkring
SOLBACKEN:

Tidavad

Omvandlingsområde

Klockarbol
8
aturmark
Vattentornet
4
Kanalen
4
Hässlestadsvägen
10
Solbacken
4
Logårdens naturreservat

Skola, Förskola
Områdesbestämmelser
för Odensåker
1493-P68

Hästklippan
4

Logården

Odensåker
8

Östens naturreservat

Tidavad, Fogdeåsen och området längs med Tidan
Torsö

ILLUSTRATION 2.16: Utveckling i Odensåker
Odensåker
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fyra nya enfamiljshus som tar vid på den befintliga grusvägen.
Förslaget gränsar till Karlsholm, vilken består av en gles radby
med modernare gula- och vitmålade villor. Längs vägen finns
även äldre stenmurar.
Målkonflikter och åtgärdsförslag
Stora delar av Odensåker berörs av
det geografiska riksintresset för rörligt friluftsliv.
Åtgärd: Förslag till ny bebyggelse ska utformas så att tillgänglighet till riksintressets värden inte påverkas.
RIKSINTRESSE GEOGRAFISKT:

RIKSINTRESSE KULTUR: Odensåker ingår i riksintresseområde
för kulturmiljövården.
Åtgärd: Ny bebyggelse ska ges lokalisering och utformning så
att de kulturhistoriska värdena inte skadas. Detta gäller även
nya ekonomibyggnader, som även de ska anpassas till befintlig
bebyggelse så att de kulturhistoriska värdena inte skadas. Ny
exploatering kommer utredas i samband med framtagandet av
detaljplan.

RIKSINTRESSE NATUR:

Odensåker ingår i riksintresseområde för

naturmiljövården.

Odensåker
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Åtgärd: Kommunen avser att ta hänsyn till naturvärden vid
detaljplaneläggning. Kommunens allmänna bedömning är att
planförslaget med lokalisering öster om utpekade naturskyddsområden inte påtagligt skadar riksintresset för naturvården.
Planförslaget bedöms inte påverka de landskapsekologiska
sambanden och planförslaget döms inte heller försvaga de
ekologiska sambanden.
Förslaget Odensåkers närområden vid vägen
består av betesmark som hör till gårdarnas odlingsområden.
Denna typ av marker har värde för landskapsbilden samt hyser
flora- och faunavärden.
Åtgärd: Marken närmast T-korsningen har sparats som åtgärd
för att landskapsbildens karaktär ska bestå.
LANDSKAPSBILD:

STRANDSKYDD: Strandskyddet inkräktar på området
Solbacken.
Åtgärd: Kommunen avser att i detaljplaneprocessen ansöka
om upphävande av strandskydd inom området Solbacken.
Kommunen anser inte att den nya planen innebär en inskränkning vad avser strandskyddet eftersom området är väl avskilt då
det emellan strandlinje och planförslag redan finns en väg och
annan bebyggelse.

Hasslerör
Tätorten har vuxit fram som centrum i en gammal kulturbygd,
där konkurrensen mellan åker- och byggnadsmark är tydlig:
Bebyggelsen är uppdelad i tre områden med åkrar emellan.
Samhället ligger utmed E20 cirka åtta kilometer norr om
Mariestad. 160 personer bor här, vilket är hälften så många som
vid millennieskiftet.
Servicen är väl utbyggd med bland annat skola och fritidshem. Genom den nya gångtunneln under E20 har den
kommersiella servicen vid bensinstationen gjorts tillgänglig på
ett trafiksäkert sätt.
I det mellersta bostadsområdet är bebyggelsen från 1800-talet.
Det norra byggdes under 1950- och 1960-talet och det södra
området tillkom på 1960- och 1970-talet. De flesta invånare
pendlar till arbetsplatser i Mariestad. I Hasslerör finns en hållplats på Kinnekullebanan. Hasslerör kommer att beröras av ny
dragning av E20. Att detaljerat utforma anslutande vägar samt
lokalvägar är viktig för att samordna infrastruktur med bebyggelsemönster och minimera ingreppen på jordbruksmark.
Planförslag
Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka sju
nya enfamiljshus samt en infartsväg. Marken som planeras att
tas i anspråk ligger i ett skogsbryn som blickar ut över en åker
som erbjuder vyer mot väster. Området består av blandskog
med kuperad terräng. Omgivningarna är idylliska med äldre

FREDSLUND:

gårdar och betesmarker som blandas med skogslandskap. Förslaget ligger i nära anslutning till E20 och cirka 2 km till Hasslerörs
skola.
Förslaget syftar till att möjliggöra för fyra nya
enfamiljshus i norra Hasselrör, där de boende har närhet till både
skola och kollektivtrafik. Förslaget ligger i lucktomter i befintlig
radbystruktur och i anslutning till genomfartsvägen. Marken
utgör idag en flack och klippt gräsyta med en lövträdslund.
Kommunen är delvis ägare av marken.
HASSLERÖR:

HASSLERÖRSVÄGEN: Planförslaget tar stöd i översiktsplanens
koncept Radbyar. Genom en förtätning med cirka tolv enfamiljshus längs Hasslerörsvägen förstärks den befintliga radbykaraktären. I omgivningen finns såväl äldre gårdar och modernare
villor. I området finns även anläggningar för fritidsverksamhet.
Planförslaget föreslår förtätning på väster sida om Hasslerörsvägen liksom söder om Nolhagavägen. Då Hasslerörsvägen
idag används som genomfartsväg är det av stor vikt att gatan
säkerställs för fotgängare och cyklister, eftersom den både ska ha
funktionen bygata och lokalbostadsgata. Ett nytt GC-stråk ger
förbättrad tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter från Fredslund till Hasslerörs skola. Samtidigt bidrar
utaökade möljligheter för gång och cykel ett minskat bilberoende
och bidrar till en tryggare boendemiljö. Säkerställandet av gatan
sker således med hjälp av att komplettera bygatan med ett gång-

Hållplats, tåg
Skola

E20 ny trafikplats
Omvandlingsområde
Fritidsområde

Tidan
4

Service och Handel

Fogdeåsen
10

Skola

Hasslerörsvägen N
8
Hasslerörsvägen S
5
Äldreboende
Vägkorridor E20

Hasslerör
ILLUSTRATION
2.17: Utveckling i Hassle
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Tidavad
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8
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turmark

urmark

och cykelstråk samt likt övriga kransorter låta gatan få en högre
stadsmässighet med hjälp av belysning, vegetation samt att gatan
får en högre gestaltningsgrad. Se omvandlingsområde nedan.
Detta syftar till att knyta ihop området
runt skolan, Kinnekullebanans hållplats och verksamheterna
och förstärka den befintliga centrumbildningen med hjälp av ett
LIS-område
gestaltningsprogram.
LiktTätortsnära
samtliga
kransorter föreslås omvandnaturmark
lingsområdet få förtydligade ortsentréer och minskat intryck av
landsväg med hjälp av enhetliga material. Vidare föreslås framtonande och synliggörande av vackra landskapselement som
Förskola
vidsträckta vyer. Med syftet att omvandlingsvackra ekar eller
Norra Sjötorp
8
området skaGestaltningsområde
få karaktären av en stadsgata föreslås slutligen ökad
gestaltningsgrad och sammanbundet gc-nät. Ytterligare förslag
Södra Sjötorp
Ställplats +
är tillskott av12 artefakter och ny vegetationsplantering
som bidrar
Göta kanal
till att tydliggöra de olika vägkaraktärerna, annonsera händelsepunkter samt förtydliga årstidsvariationer. Placering och
utformning av vegetationen bör ske så att den smälter ihop med
befintlig bebyggelse och främst
utgöras
av träd i grupper eller
Ställplats
+
Evenemangsområde
rader. Kommunen äger delar av marken.
OMVANDLINGSOMRÅDE:

Tätortsnära naturmark

Målkonflikter och åtgärdsförslag

Kommunen tar infiltrerande grönytor i
anspråk vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen vid
extrema
skyfall. I planförslaget påträffas rinnvägar och lågpunkSjötorp
ter där vatten kommer att ansamlas vid skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder
Omvandlingsområde
studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Markens
Klockarbol
lämplighet prövas således i samband med detaljplanering. Vid
8
Tätortsnära naturmark
El-ljusspår komma
Vattentornet
bebyggelse och förändring av marken kan rinnvägar
att 4
Industrigatan/Norrgatan
behöva breddas
för att inte
orsaka översvämning på granntomKanalen
3
Skola, Förskola
4
Hållplats
tåg
ter. Andra åtgärder att vidta kan vara att leda om avrinningsvägarna. ÅtgärdsförslagStällplats
finns+listade kommunens dagvattenpolicy såväl som i klimatanpassningsplanen
(2017).
Göta kanal

Torsö
Torsö är den största ön i Vänern. Ön är sedan 1994 förbunden
med fastlandet via en cirka en kilometer lång bro. Den bofasta
befolkningen uppgår till cirka 560 personer samt ytterligare
cirka 200 fritidsfastigheter. På ön finns Torsö skärgårdsskola
med elever från F-6, fritidshem samt förskola.
Torsö är en gammal jordbruksbygd och näringslivet består
fortfarande till stor del av jord- och skogsbruk. Torsö har goda
betingelser för odling av grödor och specialkulturer som kräver
tåg
lång växtsäsong. Ön har mångaHållplats,
orörda
stränder med möjligheSkola
ter till bad och fiske. På några ställen
finns mindre båthamnar.
Många besöker Torsö över dagen för bad och annat friluftsliv, eller för att ta färjan till Brommö. Potentialen för utökad
E20 ny trafikplats
turism är stor.
Torsö kyrkby är en ur kulturmiljösynpunkt intressant
Service och Handel
FritidsområdeOmrådet
bebyggelse- och fornlämningsmiljö.
ligger på en svag
nord-sydlig höjdsträckning på södra delen av Torsö och består
av de tre byarna Bölstad, Hov och Skeberga. Några egentliga
bygränser finns inte längre utan bebyggelsen bildar en lång, om
Hasslerörsvägen
än gles, radby. Landskapsbilden är öppen och
omfattarN8odlade
fält, ängs- och betesmarker. Omkring Skeberga
och väster
om
Hasslerörsvägen
S
5
Bölstad
förekommer större lövskogsbestånd. Området
är rikt
Äldreboende
Fredslund
Vägkorridor E20

ÖVERSVÄMNINGSRISK:

Ställplats +

Tätortsnära
naturmark

7

Hasslerör

Tidavad

Hässlestadsvägen
10

Skola, Förskola

Hasslerör är beläget nära E20 och
Kinnekullebanan och är utsatt för höga ljudnivåer på grund
av
Hästklippan
4
trafikmiljön. Även vibrationer från järnvägen kan påverka ny
bebyggelse.
Åtgärd: Särskilda åtgärder för bullerreducering och för att
hantera vibrationer kan behövas beroende på verksamheter i
området. Detaljstudier av bebyggelsens utformning och gestaltningen kring E20 ska ske med hänsyn till ljudmiljön.
BULLER OCH VIBRATIONER:

Lyrestad
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Torsö
ILLUSTRATION
2.18: Utveckling med nya bostäder på Torsö

Odensåker

på fasta fornlämningar. På Bölstads marker finns en skeppssättning bestående av ett tiotal stenar. Vid Skeberga finns gravfält
med högar eller jordblandade rösen från järnåldern samt en
fångstgrop. Inom Horns gamla bymark finns gravfält med ett
flertal markanta högar.
Bebyggelsen har till stor del behållit sina karaktäristiska drag.
Tyngdpunkten för området ligger kring sockenkyrkan på
gränsen mellan Hov och Bölstad. På östra sidan av Brommö,
vid Brommösund, ligger Brommö egendom, som vid 1800talets början blev säte för en av Skaraborgs två glasindustrier:
Brommö Glasbruk. Glasbruket lades ned 1879 och idag
återstår endast lämningar av den omfattande verksamheten.
Bromö Glasbruk hör till kommunens äldsta industriminnen.
Miljön är av stort kulturhistoriskt intresse.
Planförslag
Förslaget som pekas ut ligger mitt i
hjärtat på Torsö, ett stenkast bort från Torsö skärgårdsskola,
två kilometer till Vänern och Torsö camping samt två kilometer till brosundet. Planförslaget omfattar omkring 10-15 nya
enfamiljshus, vilka bygger vidare på dem befintliga bebyggelsestrukturen som finns på Hässlestadsvägen. Torsös huvudled
2974 finns också i närheten, vilken är kollektivtrafikförsörjd. I
närheten av platsen finns även en återvinningsstation. Platsen
är relativt flack och består idag av produktionsskog. Kommunen är inte markinnehavare.
HÄSSLESTADSVÄGEN:

Målkonflikter och åtgärdsförslag
ÖVERSVÄMNINGSRISK: Kommunen tar infiltrerande grönytor
i anspråk vilket kan komma att försvåra dagvattenhanteringen
vid extrema skyfall. I planförslaget påträffas rinnvägar och
lågpunkter där vatten kommer att ansamlas vid skyfall.
Åtgärd: Vid planläggning måste klimatanpassningsåtgärder studeras specifikt för platsen och sedan implementeras.
Markens lämplighet prövas således i samband med detaljplanering. Dock präglas platsens omgivningar av naturmark, vilken
besitter en stor dagvattenfördröjande förmåga. Vid bebyggelse
och förändring av marken kan rinnvägar komma att behöva
breddas för att inte orsaka översvämning på granntomter.
Andra åtgärder att vidta kan vara att leda om avrinningsvägarna. Åtgärdsförslag finns listade kommunens dagvattenpolicy såväl som i klimatanpassningsplanen (2017).

RIKSINTRESSE GEOGRAFISKA:

Planförslaget omfattas av riksin-

tresse för geografiska.
Åtgärd: Planläggning ska utformas så att hänsyn tas till
riksintresset. Förslaget ligger i anslutning till befintlig bebyggelse- och infrastruktur och kommunen anser inte att utpekad
plats nyttjas i hög mån av friluftslivet då den är otillgänglig och
utan naturvärden. Den totala andelen bostäder på Torsö utgör
en begränsad mängd, varför riksintresse för geografiska inte
påverkas nämnvärt. Planförslaget medför ökad tillgänglighet
till platsen, vilket främjar friluftslivet.
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Rekommendationer för
bebyggelse utanför planlagda
områden
Miljö- och Byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Vad som är bygglovspliktigt på en viss fastighet
styrs av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen,
rättspraxis samt eventuella detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det finns ett stort antal åtgärder som inte kräver
bygglov eller anmälan och lagstiftningen ändras relativt frekvent. För en komplett och aktuell sammanställning av vilka
åtgärder som inte kräver tillstånd, se kommunens hemsida.
Plan- och bygglagen skiljer på planlagda områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser och områden utanför
planlagt område. Huvudsakligen finns dessa detaljplanelagda
områden inom kommunens tätorter. Det förekommer även
planer för fritidsområden, andra bebyggelseområden och vissa
anläggningar. Som vägledning för kommunens bygglovshantering har tätort definierats som ett samhälle med fler än
200 invånare. Tätorterna i Mariestad är följande: Mariestad,
Sjötorp, Lyrestad, Lugnås, Ullervad, Hasslerör och Tidavad.
Områdesbestämmelser syftar ofta till att skydda kulturhistoriska värden i olika typer av kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljöer. I Mariestads kommun finns områdesbestämmelser i följande områden: Björsäters radby, Böckersboda,
Karleby, Odensåker och Skalkarike.

Sammanhållen bebyggelse
Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan,
men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallas
denna typ av områden för sammanhållen bebyggelse. Inom
sammanhållen bebyggelse är bygglovsprövning nödvändig för
att tillvarata allmänna och enskilda intressen, bland annat med
hänsyn till grannar och landskapsbild. Bygglovshanteringen i
Mariestads kommun utgår för att vägleda arbetet från följande
definitioner:
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ȫȫ Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter

som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en
väg, gata eller parkmark.
ȫȫ Bebyggelse är en samling av byggnadsverk med
minst tre byggnader. En byggnad är en varaktig
konstruktion som består av tak eller av tak och väggar
och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller
delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss
plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så
att människor kan uppehålla sig i den.
ȫȫ Fastighet är ett område som inte är en allmän plats
men som omfattar mark avsedd för en eller flera
byggnader och mark som ligger i direkt anslutning
till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska
kunna användas för avsett ändamål.

Bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan och
sammanhållen bebyggelse
Utanför sammanhållen bebyggelse krävs för närvarande
exempelvis inte bygglov för en liten tillbyggnad, en komplementbyggnad eller utvändiga ändringar med mera på fastigheter med en- och tvåbostadshus. I Mariestads kommun gäller
följande kriterier för att tillbyggnader och komplementbyggnader ska få uppföras utan bygglov:
ȫȫ Liten tillbyggnad om den inte överstiger 50% av

huvudbyggnadens byggnadsarea och/eller är max 50
kvadratmeter stor.
ȫȫ En komplementbyggnad som inte dominerar över
huvudbyggnaden i area och volym. Användningen
ska vara ett komplement till bostadsfunktionen
(exempelvis garage, gäststuga eller motsvarande).
Vad som kan uppföras utan bygglov får bedömas från fall till
fall beroende på förutsättningarna på platsen.

Fritidshusområden
Befintlig fritidsbebyggelse är relativt jämnt fördelad över
kommunen. En stor del är tidigare torpstugor och mindre
bostadshus. En viss koncentration finns vid Brommösund,
Sundsören och Hemmingstorp, vid norra delen av Mariestadssjön samt längs Vänerstranden vid Askevik norr om Sjötorp.
Andra områden för fritidshusbebyggelse finns vid Sjöängen,
väster om Mariestad, vid Sundet och Bölstad på Torsö samt på
Dillö.
Tidigare fritidshusområden används allt mer som åretruntbostäder och har i många fall blivit permanentboende. Detta
är en utveckling som ställer högre krav på den kommunala
servicen, där exempelvis hemtjänsten får längre resor. Befintliga fritidshusområden ligger till stor del till grund för utpekade LIS-områden.

förespråkas då dessa vägsträckor redan idag har
förutsättningar att försörjas med kollektivtrafik, Vatten och
Avlopp. Kategori A är även identifierade med utgångspunkt
i landskapsbild, befintlig bebyggelse och väginfrastrukturens
skala.
FÖR KATEGORI B finns enbart vissa av dessa kriterier.
Radby-konceptet syftar till att vägleda framtida bebyggelseutveckling på landsbygden och säkerställa en långsiktigt hållbar
utveckling av hela kommunen.
De flesta bystrukturerna är belägna på åsar i åkerlandskapet
eller i gränsområdet mellan jord- och skogsbruksmark. Det
beror ofta på att åsarna och kantzonerna har ett lägre värde
som jordbruksmark och ger en bra placering sett till vindförhållanden, mikroklimat och översvämningsrisker. Det är
därmed klokt att även i fortsättningen lokalisera ny bebyggelse
på detta sätt.
KATEGORI A

Radbyar
Förutom de relativt tydliga bystrukturerna som nämnts ovan
finns en stor mängd bebyggelse som är glest utspridd längs
kommunens mindre landsvägar. Denna bebyggelse är mycket
varierad. Översiktsplanen föreslår att bebyggelseutvecklingen
i de agrara byarna och glesare radbystrukturerna i första hand
sker utifrån befintliga byggnadsmönster och bebyggelsetraditioner. För att ge denna bebyggelseutveckling struktur och
arbeta för en förtätning av bebyggelsen längs med befintlig
infrastruktur och kommunal service även på landsbygden har
kommunen utvecklat konceptet Radby 2.0 och de två kategorierna A och B.

Radby A
Radby B
Kollektivtrafik

ILLUSTRATION 2.19: Radbyar
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Radbystruktur i Ekby-Vallby

Även infrastrukturförsörjning som kollektivtrafik, VA-system och fiber kan effektiviseras om bebyggelsen ordnas i en
modern radbystruktur. Radbyns dubbelsidighet mellan väg
och öppet landskap bedöms även ge stora boendekvaliteter
som efterfrågas för boende på landsbygden. Det är också bra
för landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla miljöer att följa
historiska sätt att placera bebyggelsen. Investeringar i form av
kollektivtrafik, VA-system och trafiksäkerhetshöjande åtgärder
för oskyddade trafikanter kan bli nödvändiga för att möjliggöra bebyggelseutveckling i Radbyarna.

Nybyggnad

Översiktsplanens förslag till Radbyar visar hur kommunen
kan bidra med kompletteringar i befintlig landsbygdsmiljö,
genom en resurseffektiv landsbygdsförtätning som tar vara på
befintlig bebyggelse- och infrastruktur. Sett till vatten- och
avloppsnätet vill kommunen verka för att testa alternativ för
avlopp på de områden som saknar kommunalt avlopp. Vidare
utgör förslaget en varsam komplettering med hänsyn till byarnas kulturhistoriska karaktär och det öppna landskapet.

Väg

ILLUSTRATION 2.20: Principsektion för bebyggelse i radbystruktur
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Byggrätt

Landsbygdsutveckling i strandnära
områden

turismen behövs attraktiva platser såsom Mariestads skärgård.
Landsbygdsutveckling utgör underlag för offentlig service som
till exempel skolor, barnomsorg eller skapar sysselsättning i
och serviceunderlag för handel och andra servicenäringar. När
landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir
hela kommunen starkare. Det är viktigt att se den helheten i
landsbygdsutvecklingen

Strandnära områden i Mariestad
Mariestads kommun har totalt 70 mil strand och kust. Enligt
Statistiska centralbyrån, SCB, är 18% av våra stränder bebyggelsepåverkad det vill säga att det finns en eller flera byggnader
inom 100 meter från strandlinjen. Motsvarande för Västra Götalands län är 20% och för riket 13%.
Mariestads stränder finns längs Vänerns kust, på öarna i skärgården, längs åar och andra vattendrag och vid insjöar. Mariestads strandlinje är 14 mil lång. Stränderna har så gott som alltid
höga naturvärden, särskilt i skärgården och längs kusten. Delar
av skärgårdens stränder är redan exploaterade genom bebyggelse,
pirar, muddringar, vägar etc. De stränder som inte är exploaterade får därför ett extra högt värde. Längs kusten idag är 39% av
kommunens strandsträcka bebyggd, det vill säga att finns en eller
flera byggnader inom 100 meter från strandlinjen. Det är något
lägre än för länet (44 %), enligt SCB.
Landsbygdsutvecklingen syftar till att förbättra befolkningsutvecklingen och att stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet på olika sätt. Landsbygdsutveckling förstärks av att
nya bostäder i huvudsak byggs i anslutning till en by eller annan
befintlig infrastruktur då resurser kan användas gemensamt
och effektivt. Bostäderna ska exempelvis kunna bidra till att ge
underlag för en gemensamhetsanläggning eller en kommunal
anläggning för vatten och avlopp. Ny bebyggelse inom LIS-områdena kommer medföra attNybyggnad
kommunen får ett ansvar
för
Väg
VA-försörjningen som idag hanteras av ensklda anläggningar.
Landsbygdsutveckling gynnas av turism som spelar en viktig
roll för kommunens överlevnad och utveckling. För att utveckla

Strandskyddslagstiftningen
År 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft vilket
innebar extra möjlighet till dispens, landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS). Syftet med att införa det ändamålsenliga strandskyddet var att regeringen ville få till en landsbygdsutveckling så att kommuner på landsbygden genom lättnader
i strandskyddet skulle ha lättare att tillåta exploatering nära
vatten.
Även om ett område är utpekat som LIS-område i översiktsplanen krävs fortfarande att strandskyddsdispens söks och att
vissa särskilda skäl uppfylls. De särskilda skälen är att:
ȫȫ Området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller

tomtplats avgränsning.
ȫȫ Området är väl avskilt från stranden av till exempel en

större väg eller järnväg.
ȫȫ Området behövs för en anläggning som måste ligga

vid vatten.
ȫȫ Området behövs för att utvidga en pågående

verksamhet.
ȫȫ Området behöver användas för att tillgodose ett

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför strandskyddsområdet.
ȫȫ Området behöver användas för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

Byggrätt

Strand
(tillgänglig)

Pplats

Väg

Skogsbacke

Utsikt

ILLUSTRATION 2.21: Principsektion
Påbyggnad för bebyggelse vid LIS-område
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1.
2.

3.

8.
7.

10. Södra Laxhall

6.
5.

12. Skräddaretorp

4.

13. Södra Kryparetorp
11. Snapen

9.

Turismstråk (Landsbygdsstrategi)
tidigare utpekade LIS-områden
nya utpekade LIS-områden
LIS-utvecklingsområden
ILLUSTRATION 2.22: LIS-områden
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Kommunens planering i strandnära områden
Kommunen har möjlighet att i sin översiktsplan redovisa
avgränsade områden där det finns goda möjligheter att
tillämpa lättnader i strandskyddet. Den tidigare antagna
LIS-planen från 2011 redovisade ett antal LIS-områden där
möjligheten till utveckling bedömdes som god. LIS-planen
upphävs i och med denna översiktsplans antagande och ingår
därefter som en integrerad del av översiktsplanen. De områden
som pekades ut i LIS-planen beskrivs sammanfattningsvis i
denna översiktsplan. För en fördjupad förståelse kring motiven
och konsekvenserna tjänar dock LIS-planen fortsatt som ett
viktigt kunskapsunderlag. Förutom de områden som tidigare
pekats ut tillförs tre nya LIS-områden till översiktsplanen, vilka
redogörs för i följande stycken.

Generella riktlinjer för LIS-områden
Längs Vänerns kust finns områden med bebyggelse, framförallt
fritidsboenden, där omkringliggande områden är värdefulla för
det rörliga friluftslivet. Karaktäristiska inslag i dessa områden
är fritidshus, fiskelägen, sjöbodar och kapell. Bebyggelsemiljön
ska inte försämras vid ny eller tillbyggnader. Inom dessa områden finns förutsättningar för bad, båtliv, fiske och natur- och
kulturmiljöupplevelser.
Mariestads skärgård hyser höga naturvärden där man bör
vara restriktiv med att peka ut LIS-områden. De områden
som pekas ut här har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Det är också Mariestad kommuns ambition
att denna restriktivitet ska hållas. Därför är det främst redan
påverkade områden samt områden i närhet av annan exploatering som kommer ifråga för utpekande. Om exploatering sker
ska bebyggelse etableras i delar av området som inte är sårbart.
.
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1. Askevik
1A. CAMPING OCH RASTPLATS Inom det centrala området bör
en utökning av campingen kunna prövas. Då huvuddelen av
trafiken har flyttats över till den nya vägen längre österut kan
det även finnas möjligheter utmed den gamla vägen. Markägaren har intresse av en etablering av rastplats utmed den gamla
vägslingan. Trafikverket har dock förklarat man inte har
intresse av att medverka till etableringen. Denna avses förläggas mellan den gamla och nya vägen och ingår i det pågående
detaljplanearbetet.
1B. ÖSTER OM VÄG 26 I samband med pågående detaljarbete föreslås en möjlighet att etablera ytterligare ett tjugotal fritidstomter på skogsmark öster om väg 26, mitt emot
badstranden. Området är relativt högt beläget med utsikt
över Vänern. Befintlig väganslutning mot väg 26 avses kunna
utnyttjas.
1C. NORRA DELEN Vid kommungränsen inom planområdets

norra del bör ett tiotal nya fritidshustomter kunna prövas.
Planeringen av dessa bör beakta förhållandena inom Gullspångs kommun strax norr därom. Vid ändring av detaljplanen ska möjligheterna att nå stranden och promenera utmed
densamma säkerställas via grönstråk.
1D. SÖDRA DELEN I ett område söder om nuvarande fritidsbebyggelse kan en komplettering med fritidshus eller åretrunthus
vara aktuell. Detta omfattas av pågående detaljplanearbete.
En sådan utveckling skulle även medföra fler kostnadsbärare
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till ett nytt VA-system. Även här skall möjligheterna att nå,
samt att kunna röra sig fritt utmed stranden säkerställas för
att inte strandskyddets syften ska motverkas. Det är viktigt
att i kommande detaljplaner inom LIS-områdena säkerställa
allmänhetens möjlighet till passage ner till vattnet samt möjlighet att röra sig obehindrat inom strandzonen.
Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT.

Det anläggningsbaserade friluftslivet stärks. Den
allemansrättsliga tillgången säkerställs genom att
en sammanhängande strandremsa lämnas fritt från
exploatering. Bad och camping ska vara fortsatt
tillgängliga för allmänhet.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Utbyggnad av vattenanläggningar
i strandremsan kan verka negativt för växt och djurliv.
Vattenanläggningar bör koncentreras till det område
som redan idag har tagits i anspråk för detta. Hänsyn
bör tas till förekomster av dvärglin.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden
riskerar att förfulas av året-runt uppställda husvagnar
med upplevd hemfridszon. Om vegetationen gallras
förbättras landskapsbilden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Risk för negativa konsekvenser om
inte en avloppslösning för hela området kommer till
stånd.
ȫȫ BULLER Risk för överskridande av bullernormer
närmast väg 26 om inte åtgärder vidtas.

S pås jöm ys te n

ILLUSTRATION 2.23: LIS-område Askevik
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2. Moviken
kan tänkas vara föremål för en försiktig förtätning i den mån där befintliga värden inom området bevaras,
bland annat att området fortfarande upplevs som luftigt, rikt
på grönområden och att stråk genom området och ner till vattnet bevaras. För att dessa nyckelvärden ska kunna bevaras inom
området anses max 16 tillkommande fastigheter lämpligt som
ska anpassa sig till områdets befintliga karaktär. En förtätning
inom området förutsätter detaljplaneläggning. En grundförutsättning för detta är godkänd avloppslösning. Förtätning
kan bidra till att bära kostnaderna för anslutning till kommunalt vatten och avlopp som eventuellt kan samordnas med
bebyggelse vid Askevik, Klevasand, Gråberget och enstaka
hus däremellan. Vid en förtätning av området ska befintliga
gemensamhetsanläggningar beaktas och nya fastigheter inom
området ansluter sig lämpligen till dessa. I enighet med 7 kap.
18 e och 18 f §§ Miljöbalken (1998:8080) är det viktigt med en
redovisning i samband med detaljplaneläggning av hur kravet
på fri passage tillgodoses inom området. Det ska fortfarande
finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och
förutsättningar för att bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet.
2A. MOVIKEN

2B. GRÅBERGET bedöms kunna kompletteras med ytterligare
några hus i sluttningen öster om gamla väg 26. Planutredning
bör kunna godtas som underlag. Området bör inte utökas
utmed stranden. Även här kan nya fastigheter bidra till en
förbättring av spillvattenhanteringen.
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2C. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

kan ses som en fort-

sättning på område 2a.
Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Det rörliga och allmänna friluftslivet riskerar att
försämras då mer mark tas i anspråk. Förtätning
måste ske med varsamhet. Nätverk av stigar och
passager bör säkerställas, framförallt närmast
strandzonen.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Påverkan på växt- och
djurliv är störst i strandzonen varför denna bör
undantas från exploatering. Grönstrukturer och
spridningskorridorer riskerar att försvinna om
exploatering blir för omfattande. Hänsyn behöver tas
till den hotade arten dvärglin.
ȫȫ Landskapsbild och kulturmiljö. Landskapsbild
påverkas mycket lite vid varsam förtätning av
området.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Risk för negativa konsekvenser om
inte en avloppslösning för hela området kommer till
stånd.
ȫȫ BULLER Risk för överskridande av bullernormer
närmast väg 26 om inte åtgärder vidtas.

L ille grund

ILLUSTRATION 2.24: LIS-område Moviken
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S tora
B rännäs

3. Sjötorp
3A. NORR OM TÄTORTEN Större delen av området ligger inom
strandskyddat område. I området ligger 4-5 bostadsfastigheter. Tillkommande bebyggelse skall inte placeras närmare
stranden än befintlig. Allmänheten skall obehindrat kunna
använda befintlig stig till badplatsen, och passagen till vattnet
mellan stig och strandkant tas inte i anspråk. Området bör
kunna förtätas och kompletteras i första hand med bostäder.
Avståndet till centrum med bland annat förskola är omkring
600 meter. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten
och avlopp. Detaljplan krävs.

Udden, Lilla Harnäs, är tilltalande och här skulle en anläggning för friluftsliv och turism
kunna utvecklas. Marken är sedan tidigare påverkad av mänsklig verksamhet. Platsen är intressant då den gamla timmerkajen
vid udden finns kvar med bra vattendjup för att angöra båtar.
Tyngden bör kunna ligga på korttidsövernattning i form av
campingplats med stugby och tillhörande fritidsanläggningar,
som vänder sig till gäster på land och till sjöss. Försörjningen
med vatten och avlopp måste lösas lokalt. Detaljplan skall
upprättas.
3B. TIMMERVIKEN - LILLA HARNÄS

Den trädbevuxna ytan har inga större värden
och föreslås kunna användas för exploatering av bostäder eller
utbyggnad av till exempel bandybanan. Detaljplan krävs för
exploatering.

3C. BANDYBANAN
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3D. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

kan ses som en fort-

sättning på område 3a.
Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Tillgängligheten för friluftslivet i det strandnära
området norr om Sjötorp påverkas genom att ett
obebyggt skogsområde tas i anspråk. I området finns
även stigar och leder som höjer områdets värde för
närrekreation, dessa bör ersättas om de tas bort.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Utanför strandskyddsområdet
finns en nyckelbiotop och en sumpskog som pekats ut
som naturvärdesobjekt, dessa kan påverkas indirekt.
Ökad båttrafik innebär risk för ökade föroreningar
samt bullerstörningar. Fynden av den hotade arten
granspira måste utredas så att hänsyn kan tas till dess
förekomster
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Vid Timmerviken
förändras landskapsbilden relativt mycket och ny
bebyggelse exponeras från Sjötorp och från Vänerns
vattenytor.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Risk för negativa konsekvenser om
inte en avloppslösning för hela området kommer till
stånd. Ny väg kan vid anläggning verka störande för
boende.
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ILLUSTRATION 2.25: LIS-område Sjötorp
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4. Lyrestad
Område för enstaka bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse enligt MB 7:18d. Från området
är utsikten fin mot kanalen och odlingslandskapet på andra
sidan. Sydvästläget innebär även att solförhållandena är goda.
Värdefulla lövträdsdungar bör undvikas vid exploatering. Nya
hus bör istället ta stöd i befintlig vegetation och dungar. Risken
för bullerstörningar från E20 beaktas. På sikt kommer dessa
att minska när E20 görs om till motorväg i nytt läge. Eventuell
påverkan på berörd kulturhistorisk lämning beaktas i samband
med fortsatt planering i enlighet med Skogsvårdslagen.
4A. SMEDJEBACKEN

Under förutsättning
att E20 flyttas finns möjligheter att utveckla område 4a ytterligare åt nordost.
4B. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

OVAN: Kanalbanken öster om Lyrestad
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Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Promenadstigar i befintligt skogsområde berörs och kan
behöva flyttas vilket kan få konsekvenser för närrekreation
i området.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Värdefulla strukturer och livsmiljöer
för djur- och växtliv kan försvinna vid utbyggnad av de
föreslagna utvecklingsområdena. Framförallt trädmiljöer
måste värnas.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden och
kulturmiljön förändras genom att bebyggelse ersätter
skogen eller odlingslandskapet. Kanalmiljön påverkas.
Eventuell komplettering av bebyggelse bör göras med stor
varsamhet och med hänsyn till den befintliga bebyggelsens
småskalighet.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Stora krav på VA-anläggningar bör
ställas för att säkerställa att inte negativ miljöpåverkan
uppkommer.
ȫȫ BULLER från E20 bör beaktas i fortsatt planering eftersom
området ligger inom skyddsavstånd från E20.
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ILLUSTRATION 2.26: LIS-område Lyrestad
D illgärde t

U ggle s koge n

••••
•••
••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••
•

••
•

K äm pas tugan

••

••
••

•
••

K lippings be

T E C K E NF Ö R K L A R ING

K äm pahage n

••

••••
•••

darm os s e n
R ogs torp

U tre dnings om råde
LIS -område n
G räns de lområde n
U tve cklings område n
F riaån

S trands kydd

•••
•••

••••

••••
••••

••

••

•••
••

•••
•••

•

•
••

••
••

B jurkulle n

••
•

•

bac karna

••••••••••••••••
•••••
•
•
•
••
•

••

••

•

••
••

•

••
250

•••••••
••• •••

0

•••• •• •• •••••
•

N

S olbe rga

G öta kana l

• ••••
•

H ors klippan

••
••

••
••
•

••

••

•

••
••••••• ••
•
•
••
•
••

(4b)

S m e dje bac ke n

G ökagårde n
T rökan

B jurås e -

•••••••••••••••
••••
•••

4a

•••
••

Mys te n

B jurås e n

500 m

varnbe rge t

S andvike ns naturre s e rvat
DEL 2 | MARKANVÄNDNING
S varte s kär

••

L unds be rg

••

G untorp

••
•

•
••
••
••

T jälle t

••

H olke n
S te nås e n

•
••

H ögås

••

•
••
••

K ällris e t

••

••
••

grav

••

•

K ung R une s

••

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

• •• ••••
•
•
•••••••••
•

••

F riaån

•

Vade t

Öst

Vallbe rgs torp

•••••••• •••••••• •••
•••

••••••••
••
•• ••
•
••
•••
•
•
• • •••
•
•
•
••
••
••
••
••
• ••
••
••••••••••••••
•• •••••••••••••••••••
••••
•
•••

R ännås e n

•
••

L ugne t

T itte be rge t

••
••

•••••••••••••••
••
••

Lyre s tad

••
•

••
••

G rindänge n

•••
•••
•

••

te m os s e n

•••••••••••
•••
•• ••
•
•••
••
•••

K

••
••

•

U gglan

119

5. Sundsören – Ekenäs
5A. SUNDSÖREN Område lämpat för fritidsbebyggelse och
camping. Delar av åkermarken bedöms kunna användas för
utökning av campingplatsen. All utveckling, även utökning av
gällande byggrätter, inom detta område ska ske efter detaljplaneläggning, antingen genom ändring av befintlig eller upprättande av ny plan. Därvid är det angeläget att frågor som tillgängligheten till stranden och siktstråk från befintliga bostäder
noggrant beaktas. Eventuell påverkan på berörda fornlämningar
måste utredas och hanteras i enlighet med kulturminneslagens
bestämmelser.

Gällande detaljplan kan fullföljas med utbyggnad av uthyrningsstugor och iordningställande av småbåtshamn
och sjösättningsramp vid gamla färjeläget.
5B. BRYGGHUSET

I detta område ligger ett fritidshus på en
stor tomt närmast stranden. På denna fastighet och på området i
övrigt föreslås förtätning med i första hand åretrunthus. Möjligheten att nå stranden ska säkerställas. Detaljplan krävs. Eventuell
förekomst av erosionskänsliga jordarter ska beaktas.
5C. NORRA SUNDSÖREN

Gällande detaljplan kan fullföljas med
utbyggnad av fritidshus på återstående tomter. Utökning av
byggrätterna genom planändring kan bli aktuellt. Eventuell
förekomst av erosionskänsliga jordarter skall beaktas.
5D. HEMMINGSTORP

5E. NORRA HEMMINGSTORP Området bedöms kunna komma
ifråga för en exploatering i begränsad omfattning med bostäder och eventuellt verksamheter. Utsikten från befintlig och
planerad bebyggelse öster om Ekenäsvägen ska beaktas. Det är
viktigt att den öppna landskapsbilden bibehålls. Åkermarken ska
i huvudsak bevaras. Detaljplan krävs för mer än enstaka hus.

Område bör även fortsättningsvis reserveras
för föreningsverksamhet med läger och andra friluftsaktiviteter.
Komplettering med samlingslokaler, övernattningsrum, aktivitetsytor och ev småbåtshamn är möjligt. Behovet av detaljplan är
beroende av utbyggnadens art och omfattning.
5F. SEGOLSTORP

Skogsområde med dominans av barrträd där ett antal bostadshus ligger utspridda. Området bedöms
kunna förtätas men med fri passage utmed stranden utan att
det inverkar särskilt mycket på friluftslivet. Den fria passagen
5G. ÄLESTUGAN - SKÄGGEN
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kan t o m öka tillgängligheten till strandområdet. Vid mer än
enstaka tillkommande hus bör detaljplan upprättas. I samtliga
delområden skall möjligheterna att anordna fri passage längs
stranden och möjligheterna att skapa utblickar och fria passager
till stranden beaktas.
Mellan Sundsbo och
Fallet (5h) ligger ett stort skogsområde med ett 10-tal avstyckade
bostadsfastigheter i den västra delen. Mer omfattande utbyggnad
av bostäder vid Sundsören föreslås ske i detta område som är
praktiskt taget fritt från höga miljövärden. Området är välbeläget och kan efter vägförbättringar nås från två håll. Vid Fallet
finns flera stora militära förrådsbyggnader som idag används till
vinterförvaring av båtar och husvagnar. Området bedöms lämpligt för utveckling av verksamheter i befintliga eller nya byggnader. Efter ev rivning är det även möjligt att nyttja området för
bostäder.
5H. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Friluftslivet påverkas då området tas i anspråk för
boende och annan verksamhet. Ianspråktagandet
av odlingsmark för bebyggelse medför även effekter
på upplevelsen av landskapet vilket kan medföra att
området minskar i värde för friluftslivet. Tillgänglighet
till strandzonen bör säkerställas genom anläggande av
stigar och frizoner.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Allmänna värden för växt- och
djurliv i form av trädmiljöer och det öppna landskapet
kan påverkas. Hästhagens naturreservat angränsar till
området, strandskydd kommer fortsatt at gälla där.
Odlingsmarken vid Ekenäs har betydelse för betande
djur.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Brukad åkermark
tas i anspråk. Utsikten från befintliga fastigheter
och landskapsbilden påverkas negativt både från
Ekenäsvägen och sjön. Fler båtplatser ökar risken för
olägenheter i form av buller och föroreningar. Gravfält
riskerar att splittras och måste hanteras med varsamhet
vid detaljplanering.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Förbättring av vägar, främst
Ekenäsvägen, bedöms inte medföra några direkta
miljöstörningar. Mer trafik i området innebär ökade
buller störningar för fastigheter som ligger nära vägar.
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ILLUSTRATION 2.27: LIS-område Sundsören - Ekenäs
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6. Kryparetorp – Klippingsberg
Gällande detaljplaner förutsätts kunna fullföljas. Området söder om detaljplanerna består
av Kryparetorps gård som ligger omgiven av värdefulla lövträd
och öppna hagar. I skogen runt gårdsmiljön finns endast
något enstaka fritidhus och området upplevs som orört. Detta
område föreslås bibehållas med sin nuvarande karaktär.
6A. KRYPARETORP - TORSÖBRON

Pågående utbyggnad inom gällande detaljplan
förutsätts bli slutförd. Bostadsområdet kan mycket väl
utvecklas med stöd av ny detaljplan västerut och eventuellt
söderut där stranden redan är delvis ianspråktagen av enskild
bebyggelse. Det fria strandområdet närmast söder om gällande
detaljplan bör dock undantas från exploatering. Gamla
färjeläget bedöms kunna utvecklas till ett marint centrum för
de omgivande landsbygdsområdena. Ny detaljplan krävs. Här
måste behovet av eventuell sanering av förorenad mark utredas.
Huvuddelen av åkermarken mellan gamla och nya vägen bör
bevaras som del i fortsatt livskraftigt jordbruk.

6B. SUNDET

ning. Kommunens bedömning är att området kan förtätas
med enstaka bostäder eller verksamheter. Åkermarken i mitten
bör undantas från exploatering för att områdets karaktär ska
bibehållas. Vid utbyggnad av område 6c och 6d skall gemensamma lösningar för vatten och avlopp eftersträvas. Planutredning bör kunna godtas som underlag för lokaliseringsprövning. Eventuell påverkan på berörd kulturhistorisk lämning
visas hänsyn i fortsatt planering i enlighet med skogsvårdslagens bestämmelser.
Utvecklingsområdet
(6e) ligger utanför strandskyddet men kontakt med stranden
och vattnet föreslås ske i anslutning till befintlig bebyggelsegrupp vid Nordhaga. Den norra delen av detta område
bedöms kunna användas för en större satsning på boende och
verksamheter medan den södra mer lämpar sig för förtätning
med enstaka bostäder och eventuella verksamheter.
6E. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Den södra delen av området med 10-12 avstyckade bostadsfastigheter bedöms kunna
vara av intresse för komplettering med enstaka bostäder eller
verksamheter. I första hand bör dessa kompletteringar ske i
anslutning till befintliga. Vid eventuell detaljplanering skall
stor hänsyn tas till det befintliga kulturlandskapet. I områdets
norra del vid Nolgårdsängen föreslås en möjlighet att uppföra
ett tjugotal åretruntbostäder på skogsmark och ängsmark.
Utbyggnaden kan ske i 4-5 etapper och är till största delen
lokaliserad väster om befintlig kraftledning. Stranden görs
allmänt tillgänglig genom ny tillfartsväg samt gång- och cykelväg söderifrån. Badstrand och båtbryggor planeras. Avloppet
leds till gemensam infiltrationsanläggning. Detaljplan krävs.
Både söder och norr om denna plats finns värdefulla strandområden som bör undantas från exploatering. Förekomsten
av fornlämningar i form av gravfält med mera i området skall
beaktas. Fynden av den rödlistade arten färgginst inom området skall följas upp i samband med fortsatt planering.
6C. NOLGÅRDEN - NOLGÅRDSÄNGEN

6D. PRÅMVIKEN - ÄLEVIKEN Vid Pråmviken-Äleviken finns ett

10-tal hus med både året runt- och fritidsboende. Bebyggelsen
omsluter en öppen åker där det tidigare förekommit djurhåll-
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Friluftslivet har tillgång till strandområdena främst
via vägar i bebyggda områden. Förtätning av dessa
områden bedöms inte påverka allmänhetens tillgång
till stranden. Tillgängligheten kan förbättras vid
utbyggnad av området.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Strandängar och betesmarker är
värdefulla miljöer. I viss del av LIS-området påverkar
betesmark negativt. I övrigt påverkas produktiv
skogsmark.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Utveckling
av båtserviceverksamhet vid färjeläget kan
påverka landskapsbilden om den blir omfattande.
Tätortskaraktären vid Torsöbron förstärks. I
övrigt liten påverkan. Kulturlandskapet kring
Nolgården och Nolgårdsängen har höga värden.
Det visuella helhetsvärdet bör bevaras i sin helhet.
Fornlämningsmiljöer förutsätts undantas från
utveckling.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Upprustning och utbyggnad av
väg förväntas kunna ske utan nämnvärda skador.
Utveckling förutsätter utbyggnad av VA-systemet.
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ILLUSTRATION 2.28: LIS-område Klippingsberg
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7. Torsö bygdegård
Utvecklingen av Torsö bygdegård och angränsande område bör
föregås av detaljplaneläggning.
Området
är förhållandevis välutnyttjat. Området mellan gamla och nya
vägen bör kunna användas för till exempel ytterligare parkering eller ev campingplatser/övernattningsboende. Befintlig
infiltrationsanläggning för avlopp bedöms räcka till för en
framtida förtätning inom området. Ytterligare vattenanknutna
anläggningar bedöms restriktivt med hänsyn till Fågelvikens
reproduktionsområde.
7A. BYGDEGÅRDENS NUVARANDE AKTIVITETSOMRÅDE

Ovanför den nya
vägen föreslås ett område där verksamheten vid bygdegården
skulle kunna kompletteras med fler övernattningsstugor för
uthyrning. Hit kan även viss permanent bostadsbebyggelse
lokaliseras, med goda kommunikationer och närhet till skola
och friluftsområden. Befintligt motionsspår kan behöva flyttas
på delsträckor. Genom att området ligger 5-15 meter högre än
bygdegården bedöms att utsikten över viken kan bli tilltalande.
Här erfordras en separat anläggning för vatten och avlopp, som
måste placeras så att avrinning mot Fågelövikens reproduktionsområde förhindras.

7B. SLUTTNINGEN VÄSTER OM BYGDEGÅRDEN
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Detta område bör ses
som ett utvecklingsområde tillsammans med 7a och 7b och är i
första hand avsett för permanentboende.
7C. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

De rörliga friluftslivet och den allemansrättsliga
tillgången till området bedöms inte påverkas
negativt. Friluftslivet kan stärkas om exempelvis
övernattningsstugor byggs.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Det föreslagna
utvecklingsområdet tar inte i anspråk några områden
med höga värden för djur- och växtlivet.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Nya hus kommer
att exponeras i omgivningarna men blir en del av en
sammanhållen miljö.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Vägkompletteringar och nya
VA-lösningar bedöms minimera risken för negativ
miljöpåverkan.
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ILLUSTRATION 2.29: LIS-område Torsö bygdegård
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8. Laxhall – Brommösund
Mer omfattande utveckling av Laxhall och Brommösund bör
förutom av vägåtgärder föregås av detaljplaneläggning/ändring
av detaljplan.
8A. LAXHALL utgör utposten för den yttre skärgården. Många
besökare parkerar här och tar färjan över sundet till Brommö
och/eller stannar och äter på den befintliga restaurangen.
Laxhall behöver dels utökad parkeringskapacitet för besökare
till Brommö och restaurangen bland annat för trollingekipage,
dels kompletterande verksamheter till restaurangen. Det kan
handla om ett mindre hotell, övernattningsstugor, fritidsstugor, utökad rampkapacitet för sjösättning, utökad hamnkapacitet och fiskförädling.

Inom planområdet ligger 27 fastigheter
bebyggda med bostadshus. Av dessa bebos ett 10-tal året runt.
Området medger en varsam komplettering av bebyggelsen
utan att områdets karaktär förvanskas. Tidigare studier har
pekat på ett 15-tal nya tomtplatser för bostäder. Det vore även
värdefullt om det inom området kunde utvecklas mindre hantverk och/eller verksamheter knutna till till exempel fisket.
8B. BROMMÖSUND

8C. MÄLAVIKEN Området norr om Jordkulan är intressant
för nyexploatering i begränsad omfattning med fritidshus
och åretruntbostäder kopplade till båtliv, fiske och andra
fritidsaktiviteter. Tillkommande bebyggelse bör placeras så att
en bred frizon längs stranden bibehålls. Möjligheterna att nå,
samt att kunna röra sig fritt utmed stranden skall säkerställas
i kommande detaljplaner för att inte strandskyddets syften
ska motverkas. Det är viktigt att säkerställa allmänhetens
möjlighet till passage ner till vattnet samt möjlighet att röra sig
obehindrat inom strandzonen.

Halva Brommösundsområdet ligger utanför strandskyddet men bör ses som
ett utvecklingsområde tillsammans med delen innanför.
8D. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Förutsättningarna för anläggningsbaserat
friluftsliv ökar men också indirekt för det rörliga
friluftslivet längre ut i skärgården. Tillgängligheten
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förbättras till strandzonen. Området Mälaviken
är ett i stort sett oexploaterat område som tas
i anspråk vilket medför inskränkningar i den
allemansrättsliga tillgängligheten. Detta ställer höga
krav på anpassningar för att tillgängligheten till
strandområdet ska säkerställas och strandskyddets
syften bibehållas. Förekomsten av obebyggda uddar
och näs bör särskilt tas tillvara.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Satsningar vid Laxhall sker
koncentrerat inom det område som redan är påverkat
av bebyggelse och verksamheter. Djur- och växtlivet
på land påverkas inte nämnvärt. Måttlig förtätning
av Brommösund innebär trots allt viss försämring
av villkoren för småvilt och fågelliv genom att
naturliga skydd försvinner. Ökad båttrafik innebär
ökad risk för marina miljöer. Exploatering av
Mälaviken kan innebära en fragmentering av större
sammanhängande naturområden och kan medföra
att förekommande livsmiljöer blir för små och att
spridningsmöjligheterna minskar. En exploatering
av området i sin helhet bedöms medföra svårigheter
att bibehålla strandskyddets syfte att värna växt- och
djurlivet. Detta kan delvis motverkas genom att
spridningskorridorer säkerställs längs med stranden
och mellan stranden och större naturområden för att
bibehålla möjligheter till spridning inom och mellan
viktiga miljöer.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Utbyggnad norr
om restaurangen vid Laxhall kommer att exponeras
från sundets vattenområden och förstärka den
befintliga anläggningen och bebyggelsegruppen.
Vid Brommösund påverkas landskapsbilden relativt
lite medan närmiljön förändras där nya hus byggs.
Genom en måttfull och känslig inpassning av nya
hus behålls områdets karaktär. En utbyggnad inom
Mälaviken medför stor påverkan på landskapsbilden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Anpassning av vägar och utbyggnad
av VA bör ske för att inte riskera negativa risker och
miljökonsekvenser.
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Konsekvenser och målkonflikter

9. Sjöängen
Det förutsätts att befintliga detaljplaner kan utnyttjas fullt ut
utan hinder av strandskyddsregler. Mer än enstaka nybyggnader utanför detaljplanelagt område bör föregås av detaljplan.
9A. NYTORP Åkermarksområde med inslag av lövträdsdungar.
Området bör kunna utnyttjas för till exempel bostadsutbyggnad under förutsättning att vägarna i området rustas upp. Ett
alternativ skulle kunna vara ett återupptagande av den gamla
handelsträdgårdsverksamheten. Möjligheterna till fri passage
på trygg mark längs stranden skall tillgodoses. Området
bedöms kunna anslutas till befintliga VA-ledningar, som är
kopplade till det kommunala nätet. I ytterkanterna av Nytorpsområdet kan enstaka hus tillåtas.

Enstaka nybyggnader för föreningsverksamheten bör kunna uppföras så länge den allmänna tillgängligheten finns kvar inom området. Vid större projekt erfordras
detaljplan, som även får reglera att fastigheten i framtiden inte
kan omvandlas till privata ändamål.
9B. SJÖÄNGSGÅRDEN

9C. OMRÅDEN UTANFÖR STRANDSKYDDET

kan ses som en

förlängning av område 9a
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ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Strandområdet är otillgängligt idag och nybyggnation
planeras utanför den närmaste strandzonen.
Friluftslivets möjligheter bedöms som oförändrade.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Förutsättningarna för djur- och
växlivet förändras relativt lite då det i huvudsak blir
obrukad åkermark som tas i anspråk.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Närmiljön
och områdets glesa karaktär förändras däremot
relativt mycket medan landskapsbilden i stort inte
förändras då utbyggnaden ligger i ett nästan slutet
landskapsrum.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Vägnätet till området bedöms kunna
förbättras utan nämnvärd påverkan på miljön. Ny
bebyggelse kan anslutas till kommunalt VA vilket
innebär att vattenmiljön i området inte påverkas.
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10. Södra Laxhall (nytt område)
Området är lokaliserat på västra Torsö, strax söder om
Laxhall vid Brommösund. Platsen är en del av ett småskaligt
kustlandskap med varierande strandtyper. Kuststräckan söder
om Laxhall är i stort sett oexploaterad med höga naturvärden
i form av hällmarkstallskog, fågelskär och nyckelbiotoper.
Området ligger inom riksintresse för friluftslivet och delar av
kuststräckan föreslås bli naturreservat - Nakarelandet.
Området nås via Torsövägen, allmän väg 2974, som även
trafikeras med linjebussar med cirka 6 turer om dagen. En
friskola (F-6) finns på Torsö. Dricksvatten tas för närvarande
som ytvatten från Brommösund av de flesta fastighetsägarna
genom gemensamma pumpanläggningar och vattenföreningar
eller egna slangar och pumpar. Någon enstaka fastighet har och
använder egen brunn.
NULÄGE

Området väster om vägen, närmast strandlinjen,
lämnas orörd för att säkerställa friluftslivets tillgång och de
mest betydelsefulla naturvärdena kopplat till vattnet. Öster
om befintlig väg föreslås ny bostadsbebyggelse som en naturlig fortsättning av den bebyggelse som finns vid Laxhall.
Tomterna och upplevd hemfridszon föreslås bli begränsade
i omfattning och allmänna gröna stråk kan lämnas mellan
grupper av bebyggelse.
FÖRSLAG

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskilt från området närmast strandlinjen.

Brommösund söder om Laxhall. Vy mot Brommö.
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Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Strandzonen, väster om befintlig, väg lämnas orörd
vilket inte bedöms påverka det rörliga friluftslivet
eller den allemansrättsliga tillgången nämnvärt. Om
nya stigar anläggs kan friluftslivet stärkas.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Området ligger i den norra
delen av föreslaget naturreservat för Nakarelandet.
Området är del av en längre oexploaterad kuststräcka
med fågelskär, hällmarkstallskog och nyckelbiotoper.
Det finns ett rikt fågelliv med rovfågel, skogs- och
sjöfågel och dessutom skyddsvärda mossor och lavar.
Beroende på platsspecifika förutsättningar går det
inte utesluta att ny bebyggelse skulle påverka dessa
värden starkt negativt. Anpassning av bebyggelse
krävs om området ska exploateras.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden
förväntas inte påverkas nämnvärt eftersom
bebyggelsen inte är synbar från sjön eller exponerad
i andra öppna landskapsrum. Om gallring sker
närmast sjön kan det visuella intrycket av orörd
kuststräcka påverkas negativt. Det finns inga andra
kända kulturmiljövärden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Anpassning av vägar och utbyggnad
av VA bör ske för att inte riskera negativa risker och
miljökonsekvenser.

Förslag till ny vandlingsled

ILLUSTRATION 2.32: LIS-område Södra Laxhall

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område

Färjeläge
Parkering
Småbåtshamn
Restaurang

Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker

Grillplats

Förslag till ny vandlingsled
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11. Snapen (nytt område)
NULÄGE Snapen är ett populärt, naturskönt och tätortsnära
friluftsområde norr om Mariestads tätort med många kvaliteter. Området erbjuder bland annat en friluftsanläggning med
bad, café och motionsspår. Många idrottsföreningar har sin
fysiska träning förlagd till området genom de många möjligheter som står till buds med motionsslingor, omklädningsrum,
dusch och bastu. Både skolor, företag och Friluftsfrämjandet
förlägger aktiviteter i anslutning till Snapens friluftsanläggning. Befintlig teknisk infrastruktur och närhet till samhällsservice finns.

Strandzonen ska bevaras i högsta mån samtidigt som
den tillgängliggörs för allmänheten. Kommunen avser att
möjliggöra och stärka det rörliga friluftslivet genom exempelvis
enklare friluftsanläggningar som förutsätter strandnära lägen,
till exempel brygga, anläggning för kanotuppdragning, vindskydd, bastu, grillplats, tillgänglighetsanpassning, infoskyltar
och så vidare.
Bostadsbebyggelse föreslås längs befintlig infrastruktur öster
om huvudvägen.
FÖRSLAG

OVAN T V: Vänern norr om Snapens friluftsområde.
OVAN T H: Snapens badstrand
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SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Snapen är ett friluftsområde och därmed finns
stora möjligheter för allmänheten att röra sig fritt
i området. Tänkt LIS-område avser att förstärka
dessa värden och samtidigt komplettera med
bostadsbebyggelse. Det är av stor vikt att ny
bebyggelse tar hänsyn till friluftslivets anspråk i
området. Överlag förväntas den allemansrättsliga
tillgången att öka.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Det finns inga kända
naturvärden.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Landskapsbilden
förväntas inte påverkas nämnvärt eftersom
bebyggelsen inte är synbar från sjön eller exponerad
i andra öppna landskapsrum. Det finns inga andra
kända kulturmiljövärden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Kommunalt VA finns.

ILLUSTRATION 2.33: LIS-område Snapen

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område
Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker

Förslag till ny gångväg

Fyr

Friluftsgård
Motionsspår
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12. Skräddaretorp (nytt område)
Området är beläget på sydvästra delen av Torsö och är
planlagt för camping. Detaljplanen har dock aldrig genomförts
till fullo och större delen av området är fortfarande slybeväxt
naturmark. Badplats finns i anslutning till tilltänkt LIS-område. I öster finns en bergsrygg som naturligt avgränsar området. Befintliga vandringsleder finns genom området. Trakten
är en del av riksintresse för friluftsliv.

Konsekvenser och målkonflikter

NULÄGE

ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

till nytt LIS-område omfattar fritidshusbebyggelse
öster och norr om tillfartsvägen till campingen. Strandremsan
lämnas orörd.

Området används idag för bad och camping. Ny
bebyggelse bedöms inte inkräkta på dessa värden. De
stigar som finns på den slybeväxta marken kommer
i viss mån försvinna vid tänkt utveckling. Dessa kan
ersättas inom området.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Området omfattas av en
lövskogsinventering där låga naturvärden konstateras.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Området är
exponerat från sjön och från badplats. Med tanke
på att området idag är starkt påverkad av mänsklig
aktivitet så bedöms de negativa konsekvenserna för
landskapsbild som måttliga. Kontinuerlig vassröjning
vid badplatsen krävs för att hålla en öppen vattenyta.
Det finns inga kända kulturmiljövärden.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Anpassning av vägar och utbyggnad
av VA bör ske för att inte riskera negativa risker och
miljökonsekvenser.

FÖRSLAGET

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskilt från området närmast strandlinjen.
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Förslag till ny vandlingsled

ILLUSTRATION 2.34: LIS-område Skräddaretorp

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område
Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker

Vandringsled

Campingplats

Badplats
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13. Södra Kryparetorp (nytt område)
LIS-området avser ett kalhyggeområde som är lätt
kuperad. Topografiskt ligger området beläget på en höjd med
god utsikt över Vänern och sundet. Vidare präglas omgivningen av ett småskaligt mosaiklanskap. Här finns torp- och
gårdsbebyggelse, blandskog, jordbruksmark samt kulturvärden i form av en trädrad med ek och en stenmur. Förbi det
utpekade området går en mindre grusväg som närmare vattnet
övergår till en strandnära promenadstig. Vidare angränsar ny
fritidshusbebyggelse i norr, vilka har en tillhörande allmän pir,
badplats och småbåtshamn. Området omfattas av riksintresse
för friluftsliv.
NULÄGE

omfattar ett nytt LIS-område för bostadsbebyggelse
jämte befintligt LIS-område vid Kryparetorp. Området är i dag
ett kalhygge på en höjd som är väl avskild strandlinjen i övrigt,
dels genom topografin och dels genom den väg som finns.

FÖRSLAG

SKÄL FÖR UPPHÄVANDE AV OCH DISPENS FRÅN STRANDSKYDD

Miljöbalken 7 kap. 18 c§ 2. Föreslagen bebyggelseutveckling är
genom väg väl avskilt från området närmast strandlinjen.
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Konsekvenser och målkonflikter
ȫȫ FRILUFTSLIV OCH ALLEMANSRÄTTSLIGT TILLGÄNGLIGT

Tänkt område bedöms inte ha några större värden
för den allemansrättsliga tillgången eller friluftslivet.
Befintlig väg är del av en populär promenadslinga
och bör fortsatt vara det. Ny bebyggelse planeras
på förhållandevis långt avstånd från strandlinjen.
Bebyggelse och strandlinjen är också avgränsad från
varandra genom topografiska skillnader.
ȫȫ DJUR- OCH VÄXTLIV Inga kända värden för växt
och djurliv. Ny bebyggelse är planerad i befintligt
kalhygge. Gallring av sly kan behövas närmast
strandzonen för att bibehålla öppenhet och
tillgänglighet. Större lövträd bör sparas.
ȫȫ LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ Ny bebyggelse
planeras i ett slutet landskapsrum och bedöms inte
påverka landskapsbilden nämnvärt. Det småbrutna
landskapet samt gårdsmiljön vid Kryparetorp bör
hållas intakt.
ȫȫ INFRASTRUKTUR Anpassning av vägar och utbyggnad
av VA bör ske för att inte riskera negativa risker och
miljökonsekvenser.

ILLUSTRATION 2.35: LIS-område Södra Kryparetorp

Teckenförklaring
Utredningsområde
Tidigare utpekat LIS-område
Nytt förslag till LIS-område
Väg/vandringsled
Skyddsvärda träd
Naturvårdsprogram
Lövskogsinventering
Vassinventering
Riksintresse friluftsliv
Strandskydd
Våtmarker
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Sjöfartsled
Väg 26
E20
utredningsområde E20
Kinnekullebanan
Antal fordon per årsmedeldygn
Källa: Trafikverket

0-125
126-250
251-500

ILLUSTRATION 2.36: Väginfrastruktur, Järnväg och Sjöfart
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501-1000
>1001

Infrastruktur
Infrastruktur innefattar både väg, järnväg, sjöfart, gång och cykel
och teknisk infrastruktur. En väl utbyggd infrastruktur är avgörande för den lokala, regionala och nationella utvecklingen.
Samtidigt behövs prioriteringar mellan möjliga investeringar
och att infrastrukturutbyggnaden samordnas med bebyggelseutveckling och lokalisering av samhällsservice, näringsverksamhet
och bostäder. Översiktsplanens övergripande princip är att stärka
kommunikationsmöjligheterna till redan bebyggda områden
och att lägga ny bebyggelse längs stråk som har utbyggd infrastruktur.
Riksdagen antog 2009 transportpolitiska mål för all planering som berör infrastruktur. Det övergripande målet är ”Att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet”. Under detta huvudmål finns två delmål med ett antal
prioriterade områden, som handlar om funktion och hänsyn.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för
människor och gods. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla grundläggande och
användbar tillgänglighet av god kvalitet, samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. De
är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta
hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för miljö, att miljökvalitetsmålen uppnås samt bidra till
ökad hälsa.
Sammantaget har kommunen som övergripande mål att främja
och effektivisera hållbara transporter för att minska miljöutsläppen. Marknaden ska alltså inte styra eller bromsa den hållbara
utvecklingen, utan kommunen vill verka för att välkomna nya
transportlösningar, oavsett ekonomiska intressen.

Väginfrastruktur
De största vägarna i Mariestads kommun är väg 26 och E20.
Utbyggnaden av E20 kommer att dominera översiktsplanens
planperiod när det gäller infrastrukturinvesteringar.
Andra viktiga vägar i kommunen är väg 202 mot Töreboda och

ILLUSTRATION 2.37: GC-nät i Mariestads tätort

201 mot Tibro. Dessutom är det finmaskiga nätverket av mindre
landsvägar av stor betydelse för lokal kommunikation och för att
knyta samman kommunens olika delar.
Kontinuerligt underhåll av alla vägar i kommunen är mycket
viktigt för kommunens utveckling och att säkerställa de nationella transportpolitiska målen.

E20
Ombyggnaden av E20 förbi Mariestad är det mest omfattande
projekt som ingår i översiktsplanen. Föreslagen vägsträckning
(blå korridor) bedöms vara bäst för att bibehålla förutsättningarna för näringsverksamhet i Mariestads tätort. Dessutom ger
den minst påverkan på natur- och kulturmiljö. Förändringarna
av E20 norr om Mariestad kommer dock att starkt påverka
förutsättningarna för den service som finns på tankstationen i
Hasslerör. Det är i den detaljerade projekteringen därför viktigt
att utformningen av trafikplatsen E20/väg 26 tar hänsyn till hur
nya vägar och anslutningar påverkar rörelsemönster och befintlig
bebyggelse i Berga, Hasslerör och Hassle byar. Till exempel behöver möjligheterna att använda befinlig ”bygata” som lokalgata
ses över. Detta för att med infrastrukturen ge stöd till befintliga
bystrukturer och minimera inverkan på jordbruksmark.
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Motsvarande studier behövs också inför dragningen av
E20 söder om Mariestads tätort och förbi Lugnås. För delen
Götene-Mariestad förespråkas en kombination av grön och
blå korridor. Anslutningsmöjligheterna til E20 i Lugnås måste
säkerställas och inverkan på Lugnåsberget, utpekade ”tysta
områden” och lokala kultur- och naturvärden minimeras. Även
här är väginfrastrukturens rastplatsmiljöer och servicefunktioner viktiga för det lokala handels- och serviceutbudet. Lokal
framkomlighet behöver säkerställas vid val av vägkorridor.

Väg 26
Väg 26 är av central betydelse för pendling till kringliggande
kommuner och en viktig nationell väg för persontrafik och
godstransporter. Vägen har också betydelse för besöksnäringens transporter, särskilt för resor från södra Sverige till fjällen.
För att stärka vägens kvaliteter för både besöksnäringen och
för vardagspendlingen är vägens omgivande landskapskaraktär
betydelsefull. Det finns i kommunens norra delar potential i
att från vägen skapa siktlinjer över Vänern och på så sätt framhålla det lokala landskapets kvaliteter. Motsvarande insatser
finns i kommunens södra del, där det omväxlande mosaiklandskapet kan betonas för att skapa variation.
Framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras för att
stärka pendlingen längs vägen. Bättre framkomlighet förbi
Skövde är viktigt för att utveckla de regionala kommunikationsmöjligheterna. Trafiksituationen i Skövde är därför av
delregionalt intresse och behöver lyftas som ett kommungemensamt planeringsarbete.
Samtidigt är det betydelsefullt att anslutande mindre vägar
hanteras för god lokal framkomlighet. I Boterstena planerarTrafikverket att bygga pendelparkering vid infarten till Tidavad. Vid befintlig pendelparkering i Karleby föreslår ÅVS för
väg 26 planskild passage. Väg 26 pekas även ut som en lämplig
sträckning att testa ladd-infrastruktur för elfordon.

Järnväg
Kinnekullebanan ansluter till Älvsborgsbanan i Håkantorp och
till Västra stambanan i Gårdsjö. Järnvägen är viktig för pendlingsmöjligheterna till Lidköping, Göteborg, Trestad, Örebro
och Mälardalen. Förutom Kinnekullebanan är underhåll och
förbättringar på Västra stambanan avgörande för den lokala
utvecklingen. Det behövs också åtgärder för ökad framkom-
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lighet, exempelvis ett tredje spår förbi Alingsås och Lerum och
omkörningsspår för godstrafik.
Jönköpingsbanan och Älvsborgsbanan spelar stor roll för
kommunikationerna till Borås och Jönköping, samt för framtida anslutningar till nya järnvägar i en nordisk kontext.
Investeringar i det finmaskiga järnvägsnätet är mycket
betydelsefulla. Här är Kinnekullebanan särskilt prioriterad av
Mariestads kommun – hastighetsökningar och ökad turtäthet
är viktiga delar i att utöka Mariestads lokala arbetsmarknadsregion. Att elektrifiera banan är dock dyrt och svårhanterat.
Istället undersöks möjligheter att driva tågen med annan
bränsleteknik på upprustade spår.
Alternativa bränslen kan ses som en del i Mariestads arbete
med att forma en demonstrationsplats för förnybara energislag.
En upprustad Kinnekullebana kan i ett nationellt järnvägsnät
få en betydelsefull roll för att knyta Bohuslän och Trestad via
Vänerns södra strand till Örebroregionen och Mälardalen.
Järnvägens påverkan på befintlig och ny bebyggelse behöver
studeras i den detaljerade planering med avseende på bullerpåverkan och andra risker. Konflikter mellan järnvägens regionala framkommlighet och lokal barriärverkan är en utmaning
som särkilt behöver beaktas.

Sjöfart
I Mariestads kommun finns utpekade farleder till Mariestads
hamn och till och från Göta kanal. Sjöfarten på Vänern, Göta
kanal och i skärgården är av stor betydelse för näringslivsutvecklingen i norra Skaraborg och för kommunerna runt
Vänern. Särskilt passagerartrafik till skärgården och längs Göta
kanal är betydelsefull. Mariestads kommun arbetar för att öka
båttrafiken på Vänern och längs Göta kanal. Mariestads hamn
är en viktig lokal och regional småbåtshamn. Hamnen används
av kustbevakningen och har fortfarande vissa funktioner för
godstrafik till pappersbruket i Mariestad.

Luftfart
Mariestads kommun berörs av inflygningsområden runt Karlstad flygplats. Ny hög bebyggelse kan ha en negativ inverkan
på flygtrafiken. Lokalisering och utformning av höga byggnader/föremål ska samrådas med flygplatsen.

ILLUSTRATION 2.38: Gång- och cykelinfrastruktur, kollektivtrafik

Vandringsled förslag
Vandringsled förslag på bef. väg
Vandringsled
Cykelled förslag
Cykelled
Pendelparkering (förslag)
Stadsbuss
Lokalbuss
Regionalbuss
Kinnekullebanan
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Kollektivtrafik
Från Mariestads kommun finns kollektivtrafik till alla kringliggande kommuner. Då kollektivtrafiken styrs av Västra
Götalandsregionen är den framförallt utbyggd till kommuner
i Västra Götaland. Det finns däremot begräsningar i kollektivtrafiken till framför allt Värmland.
Till Örebro och övriga kommuner i Örebroregionen finns
bra förbindelser, både med Kinnekullebanans direkttåg och
med byte mellan buss och tåg i Töreboda via Västra stambanan. Genom att utöka möjligheterna att resa med regiontrafikens periodkort mellan Västra Götaland och Värmland
respektive Örebro, skulle man kunna utvidga den lokala
arbetsmarknadsregionen.
Inom kommunen är kollektivtrafiken utbyggd längs ett antal
mindre landsvägar. Tidtabellen är styrd särskilt för att underlätta för skolungdomar. Förstärkt kollektivtrafik längs de stråk
som föreslås som förtätningsstråk på landsbygden är viktiga
förbättringar, samt utbyggd kollektivtrafik till besöksnäringens
målpunkter. I Mariestads tätort finns stadstrafik.

Cykelinfrastruktur
Mariestad ska ha ett sammanhängande och välskött cykelnät.
Visionen är att antalet cyklister samt säkerheten för dem ska

öka. Målet är framför allt att öka cyklingen när det gäller korta
resor, och att förbättra barns möjligheter att gå och cykla till
skolan, kompisar och fritidsaktiviteter. För att fler ska välja
cykeln istället för bilen måste cykelnätet vara väl utbyggt och
av god kvalitet. Ett annat viktigt mål är att att koppla samman
Mariestad med kommunens kransorter och omkringliggande
kommuner.
Turismen är en viktig näring i Mariestad och Skaraborg.
Det är därför viktigt att även kunna erbjuda våra turister ett
bra cykelnät med vägvisning i kombination med cykelkartor,
hyrcyklar med mera. Med god marknadsföring kan detta ge
ytterligare en viktig del till turistorten Mariestad. Motion och
cykling i tränings- och rekreationssyfte ökar på många håll och
givetvis kommer satsningar på cykelvägar även invånarna till
gagn.
Investeringar i gång- och cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet och medfinnansiering i det kommunala vägnätet sker via den regionala planern för transfortinfrastruktur.
Planeringsprocessen för investeringar i gång- och cykelvägar
längs det statliga vägnätet sker enligt en process som framgår av
Västra Götalandsregionens cykelstrategi.
Mariestads kommun antog 2016 en kommunomfattande
cykelnätsplan. Syftet är att rusta upp och utveckla kommunens
cykelvägnät – exempelvis behövs skyltning och cykelparkering.
Andra åtgärder som föreslås är att säkra vissa övergångar, sätta
upp belysning där det saknas samt skapa nya sträckor både
inom och utom Mariestads tätort.
Nya sträckningar för cykel som föreslås på landsbygden är:
Ullervad (cykelväg längs med Ullervadsvägen saknar viktiga
delar) Ullervad–Jula (medfinansieringsavtal med TRV måste
tecknas), Hasslerör–Sjötorp (samverkansavtal med TRV måste
tecknas), Hassle–Hasslerör, Tidavads skola–Skogsbovallen,
Mariestad–Töreboda.

Vandringsleder
Dragvägen längs Göta kanal är helt bilfri och lämpar sig väl för
både vandring och cykling. På Brommö finns vandringsleder
som också är lämpliga för cykling. Biltrafik är inte tillåtet på
Brommö förutom för transportbehov för de boende på ön.
Biosfärleden, som går mellan Mariestad och Lidköping, är en
65 kilometer lång sträcka med markerade cykel- och vandringsleder. Runt kvarnstensgruvan på Lugnåsberget finns också
foto Erica Williamsson
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markerade vandringsleder.
I Mariestads tätort finns flera promenader och vandringar
att välja mellan. Hälsans stig går genom centrum och passerar
både Vänern, Tidan, gästhamnen och flera parker. Från Ekuddenpromenaden, via Gamla Ekuddens naturreservat, finns
vandringsleden Residensbron–Sandviken.
Översiktsplanen pekar ut möjligheter att utveckla fler leder
på norra Torsö för att tillgängliggöra ostörda naturområden
för fler. Den pekar också ut Tidan som ett viktigt stråk för
vandring i det annars ganska otillgängliga jordbrukslandskapet. Möjligheten att röra sig längs med Tidan inom Mariestads tätort bör utvecklas vidare. Att möjliggöra vandring är
ett viktigt sätt att tillgängliggöra tätortsnära naturmark och
jordbrukslandskapet.

Bredbandsinfrastruktur
Regeringens målsättning är att hela Sverige ska ha tillgång till
stabila mobila tjänster av god kvalitet senast 2023. Tillgång till
snabb och driftsäker internetanslutning är en förutsättning för
en god samhällsutveckling såsom välfärdsproduktion, kompetensförsörjning och företagande.
Kommunerna i Töreboda och Mariestad har byggt klart ett
stomnät för bredband, som utgör grunden i en gemensam
infrastruktur där näringsliv och fiberföreningar givits möjlighet att ansluta sig.
Mariestads kommun har beslutat att det kommunala bolaget
VänerEnergi AB ska ansvara för fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen enligt inriktningsbelsut från 2016.
I tätortsdelarna byggs för närvarande stadsnätet ut. Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker genom att
Vänerenergi AB har etablerat ett stomnät med fiberanslutningspunkter. Till dessa punkter kan fiberföreningar ansluta
sina accessnät. En utmaning för utbyggnaden på landsbygden
är svårigheterna att får affärsmässighet i anläggandet av bredbandsinfrastrukturen i glesare bebyggelsestrukturer.

Vindbruk
Vindbruk har tidigare beskrivits i tematiskt tillägg till ÖP.
Vindbruksplanen som togs fram 2010 är gemensam för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Vindbruksplanen
pekade ut sju områden som lämpliga för vindkraft inom

Mariestads kommun. Av dessa är två fortfarande aktuella för
utbyggnad av ny vindkraft: Område J (Västra Kinneskogen)
och Område K (Fredsberg). I och med denna översiktsplan
inarbetas de delar av vindbruksplanen som ännu inte är
genomförda. Som komplettering till Vindbruksplanen föreslår
kommunen att vindkraft inte ska byggas ut inom radien 900
meter (35 dBA) från befintlig bostadsbebyggelse. Vindbruksplanen kommer för övrigt fortsättningsvis utgöra ett fördjupat
kunskapsunderlag.

Område J (Västra Kinneskogen)
Området är beläget invid gränsen till Götene kommun,
Mellan Årnäs och Björsäter. Området är ca 6 km2 stort och
bedöms rymma ca 30 vindkraftverk. Föreslaget vindkraftsområde omfattas inte av några riksintressen. Inom området
pågår ett aktivt skogsbruk och området genomkorsas av många
skogsbilsvägar. Några uppgifter om särskilda värden för naturmiljön och djurliv inom området finns inte. Området är i stort
sett obebott, endast ett par enstaka bostadshus finns i norra
delen av området. Närmaste sammanhängande bostadsbebyggelse finns i Årnäs, lite drygt 1,5 km bort samt vid Österäng,
cirka 2 km bort. Enstaka bostadshus finns även längs den södra
utbredningsgränsen.
Med förslaget att placera ett större antal verk inne i skogen
bedöms intrånget ge ett samlat visuellt intryck och då avståndet är mer än 3 km från bebyggelsen i Björsäter och Lugnås
kommer vindkraftparken inte bli påtaglig för kringboende.
Riktningen på områdets östra kant följer väg E20:s riktning
vilket påverkar synintrycket av vindkraftverken från vägen
positivt.

Område K (Fredsberg)
Området är beläget norr och söder om väg 202 mellan Mariestad och Töreboda. Området är ca 6 km2 stort och bedöms
rymma cirka 25–30 vindkraftverk. Sjön Ymsen, tillsammans
med Fredbergs mosse i norr och Jula mosse i söder, utgör
riksintresse för naturvården. Fredsbergs mosse är dessutom
Natura 2000-område. Ymsen utgör en viktig fågelbiotop.
Omgivningarna består av odlingsbygd präglad av ett antal
större herrgårdar. I nordväst höjer sig landskapet och domineras av barrskog. I denna del återfinns resterna av den medeltida
anläggningen Ymseborg. Ymsen omfattas också av landskapsbildsskydd. Inom omnrådet ligger några mindre mossområden
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som omfattar nyckelbiotoper av urskogskaraktär. Inom området finns även några mindre naturvärdesobjekt bestående av
barrsumpskogar. Ett fåtal fornlämningar i form av torpruiner,
slagghögar och gräns- sten inryms inom området. Avståndet
till närmaste bebyggelse är långt, minst 1 km, vilket gör att
risken för störningar i form av till exempel buller bedöms som
liten.
Området omfattar karaktären skog vilken i landskapsbildsanalysen bedömts som visuellt tålig. Området ligger mellan
cirka 80 och 110 meter över havet och delas av vägen mellan
Mariestad och Töreboda. Troligen kommer verken inte att
upplevas på nära avstånd från vägen. Möjligen kan de bli
synliga om man rör sig till fots eller med cykel. På håll kommer
en vindkraftetablering bli mest påtaglig från Ymsen med
stränder. Från vissa vägar i området kommer också delar av
en anläggning att upplevas på ett avstånd av 2–5 km. Vindkraftverken kommer att placeras 30–50 meter över Ymsens yta
(nivåer upp till 120 meter över havet) vilket gör att de förstärker
topografin i landskapet.

Blå- och grönstruktur
Blåstruktur
Mariestad kallas Sjöstaden och vattnet är en viktig del av
kommunens struktur och identitet, både vad gäller Vänern och
Tidan. Vattnet har i alla tider haft en avgörande roll för utvecklingen av Mariestadsbygden och vattentillgångarna är alltjämt
en viktig del av den goda livsmiljön.
Vattenresurserna utnyttjas idag för många ändamål som till
exempel dricksvatten, energiproduktion, fiske, båttrafik, rekreation, bevattning samt recipient för dag- och spillvatten. Hela
kommunen avvattnas mot Vänern och Göta älv, huvudflodområde 108 enligt smhi.
Två större vattendrag, Tidan och Friaån, rinner genom
kommunen. En mindre del i kommunens södra del avvattnas
via Sjöråsåns avrinningsområde. Vattnet i Tidan och Friaån
är näringsrikt. Halterna av kväve och fosfor är mycket höga.
Slamhalten är hög i båda vattendragen, och båda uppvisar tidvis
dåliga syreförhållanden. De höga näringshalterna beror bland
annat på utsläpp från avloppsreningsverk, bräddning, enskilda
avloppsanläggningar samt ytavrinning och läckage från omgivande jordbruksmark.

Vänern

Vindbruksområde
Bef. Vindbruksområde

ILLUSTRATION 2.39: Vindbruk
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Vänern är Europas tredje största sjö. Ca 850 kvadratkilometer (cirka 15% av Vänerns yta) ligger i Mariestads kommun.
Kommunens kust mot Vänern är cirka 140 kilometer lång. Då
är inte stränderna runt de 22 öarna medräknade. Vänerns största
skärgårdsområde finns i Mariestads kommun. Vänern är, med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i
sin helhet av riksintresse (4 kap Miljöbalken). Vänern är också
av riksintresse för yrkesfiske. Sjön har knappt ett 40-tal fiskarter
varav flera, såsom t.ex. gös, har kommersiellt intresse. Det finns
också rödlistade arter, med behov av bevarandeinsatser, och
Vänern är även speciell genom sin förekomst av insjölevande
laxstammar.
Vänern är reglerad och vattnet förs mestadels in i Mariestadsfjärden från söder genom Viksnässundet och ut genom Östersundet. Under vissa perioder kan strömningsriktningen in i
Mariestadsfjärden vända så att inströmningen sker via Östersun-

ILLUSTRATION 2.40: Blå- och grönstruktur

Tillgängligt jordbrukslandskap
Tätortsnära naturmark
Tyst områdeen
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det. Vattenomsättningen i Mariestadsfjärden är hög – cirka 12
gånger per dygn. Omsättningstiden för hela Vänern är nio år.
Mariestadsfjärden är att betrakta som grund, med ett
maxdjup på cirka 12 meter. Många av stränderna är långgrunda
med ett vattendjup på 2–3 meter flera hundra meter ut från
stranden. Förekomsten av långgrunda vikar med finkornigt
bottenmaterial har, i kombination med ökande halter av
näringsämnen i vattnet och regleringen av sjön, skapat goda
förutsättningar för vassen att breda ut sig mer än vad som anses
naturligt. I ett naturligt tillstånd regleras vassens utbredning
av årstidsvariationer i vattenståndet. Genom regleringen har
betydelsen av de naturliga variationerna minskat.
Undersökningar som Vänerns vattenförbund låtit utföra
visar att Vänerns stränder och skärgårdar sakta men säkert
växer igen av buskar och träd. Tidigare kala skär, öar och stränder förbuskas. Igenväxningen verkar ha utvecklats linjärt sedan
1960-talet och påverkar alla öppna ytor oavsett läge. Vänern
uppvisar höga halter av kväve. Halten av fosfor är dock låg och
sjön klassas därför som näringsfattig.

Tidan
Tidans avrinningsområde täcker en stor del av kommunen och
innefattar sjöarna Östen och Ymsen, båda så kallade lerslättsjöar som delvis är belägna inom kommunen. Tidans nedre
delar och mynningsområde är unikt på många sätt. Tidan
nedströms sjön Östen har av staten pekats ut som nationellt
särskilt värdefullt vattendrag av avseendena naturvård, fiske
och kulturmiljövård. Anledningen är att det på sträckan finns
lekområden för Tidanöringen. Naturvårdsverket väntas inom
kort fatta beslut i ärendet i samband med en allmän översyn av
riksintressena för naturvård i hela landet. I Tidans nedre delar
finns viktiga lekplatser för många av Vänerns fiskarter, exempelvis Tidanöring, nors och den hotade arten asp.
Under den senaste perioden har ett omfattande restaureringsarbete genomförts i Tidans nedre del för att rädda och
förbättra förutsättningarna för Tidanöringen. Det finns
fortfarande vissa vandringshinder i Tidan som hindrar öringen
från att nå andra potentiellt värdefulla lekområden längre
uppströms i Tidans vattensystem. I Mariestads kommun gäller
hindren bland annat kraftverksdammarna vid Nykvarn strax
norr om Tidavad, där dammen är så hög att fisken inte kan
komma vidare. Fiskväg saknas för närvarande på denna plats.
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Sjöråsån
Vristulven ingår i Sjöråsåns avrinningsområde. Sjön är försurningspåverkad. Sjöns tillflöden kalkas sedan 1982 med stöd av
statsbidrag. I Vristulven finns ett blandat bestånd av flodkräfta
och pestfri signalkräfta, samt ett stort bestånd av småvuxen
abborre. Fisket i Vristulven förvaltas av en fiskevårdsområdesförening och yrkesfiske förekommer inte i sjön.

Friaån
Norra delen av kommunen avvattnas via Friaåns avrinningsområde. I avrinningsområdet ingår Fredsbergs mosse
och Börstorpsviken, två våtmarker med höga naturvärden.
Markanvändningen i området domineras av jord- och skogsbruk. Avrinningsområdet kännetecknas av en extremt låg
sjöandel, vilket innebär att vattenföringen i ån varierar starkt
under året.

Sjön Östen
Sjön Östen räknas som en av landets bästa fågelsjöar och är
sedan 1994 naturreservat. Reservatet är 1 432 hektar stort. Sjön
är populär för sina goda förutsättningar för fågelskådning. Vid
Östen lever ett flertal olika fågelarter, bland annat olika gäss,
svanar, änder och vadare. När isen släpper på våren brukar
sjön bland annat besökas av mängder av sångsvanar. Även
mer ovanliga fågelarter har setts vid sjön, exempelvis rödbena,
småfläckig sumphöna och gräshoppssångare.
För fågelskådning är bästa tiden att besöka sjön mars och
april, då islossningen sätter igång. Det finns fågeltorn och
fågelplattform att studera fåglar från, dessa nås från parkeringsplatsen vid Logården. Vid plattformen finns även en handikapparkering.
Östen är en grund lerslättsjö med näringsrikt vatten och
riklig vegetation. Sjön får omfattande tillförsel av näringsämnen vilket, i kombination med att sjön sänkts flera gånger, har
lett till viss igenväxning. Flera av Östens strandängar hävdas
och hålls på så sätt öppna, vilket gynnar många fågelarter.
Åarna Tidan och Ösan rinner genom sjön. När betesdjur betar
i strandkanten bildas en öppen, vegetationsfri zon innanför
vassbältet. Denna ”blå bård” är en mycket produktionsrik
miljö där ungfåglar lätt finner föda.

Grönstruktur

Naturmiljöer

Mariestad är en kust- och skärgårdskommun vid Vänerns sydöstra
kust, som till ytan inkluderar 600 kvadratkilometer fastland och
900 kvadratkilometer vattenareal.
Kommunen har ett omväxlande landskap med olika karaktärstyper. Berggrunden består främst av gnejs, med inslag av
sandsten och alunskiffer på Lugnåsberget.
Lugnåsberget är Västergötlands minsta platåberg och ligger
avlägset i kommunens sydöstra del. Berget omges av kuperad
terräng, vars stigar, grusvägar och täta skog lämpar sig för friluftsaktiviteter.
I kommunens norra del har landskapet en mer bergig skogsbygdskaraktär. Runt Mariestads tätort finns flacka, sedimentfyllda
och odlade slättområden, den så kallade Vadsboslätten. Slättlandskapet framträder särskilt längs Tidans dalgång, där jordbruket
sedan lång tid tillbaka dominerar. I väst präglas kommunen av
ett vackert skärgårdslandskap, bland annat Torsö skärgård. De
moränklädda skärgårdsöarna, med nationalparken Djurö längst i
väster, är till stor del barrskogsbevuxna med vissa inslag av lövträd
och rik undervegetation.
Mariestad är rikt på naturmark, alléer, villaträdgårdar och
parker, vilket ger staden en grön karaktär. Kontinuiteten av olika
grönområden gör att staden har sammanhängande grönkorridorer, som är värdefulla för att hålla den biologiska mångfalden
levande. I Mariestads tätort finns relativt många tätortsnära
naturområden samt parkmark. Denna typ av natur är en resurs i
grönplaneringen för utvecklingen av nya parker, gröna länkar och
stråk.
Naturen i och omkring staden har dessutom många olika
karaktärer, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden samt
för upplevelsen av en rik stadsmiljö. Exempelvis finns bland annat
granskog, hällmarkstallskog, ekskog, lövskog, kärr, blandskog,
ängsmarker och Tidans å- och hagmarkslandskap.
Träd är en viktig ingrediens i den gröna stadsbilden. Mariestad har en tradition med ett rikt trädbestånd, mestadels lindar
men även alm, rönn, lönn, oxel och hästkastanj. Exempelvis kan
centralortens stadsalléer på Drottninggatan, Stockholmsvägen
och Esplanaden nämnas. Dessa skapar en fin entré och ger ett
vackert intryck över de olika säsongerna. Vidare utgör domkyrkan med omnejd en grön oas i staden, som bidrar till Mariestads
stadsbild. De vägar som står lägre i hierarkin, exempelvis kommunens övriga gator och gång- och cykelvägar, saknar ofta träd.

Grönstrukturen i tätorterna bildas av alla grönområden,
oavsett vem som äger eller förvaltar marken. Det gäller allt från
anlagda parker och trädgårdar till skogsområden med mera.
Grönstrukturen är viktig eftersom den bland annat bidrar till
ett gott lokalklimat, bättre luftmiljö och hjälper till att rena
dagvatten. Grönstrukturen är också en del av kulturarvet och
utgör ett viktigt värde i stadsbilden.
Stadens och tätorternas grönstruktur är också viktig för att
moderera effekterna av klimatförändringarna, det är det som
brukar kallas återhämtningsförmåga. Den hjälper till att sänka
temperaturen lokalt vid värmeböljor och minska kylbehovet i
byggnader. Grönstrukturen avlastar också dagvatten vid skyfall
och vid översvämningar av vattendrag genom att fördröja och
infiltrera vattnet.

Gröna korridorer
Gröna korridorer är stora sammanhängande natur- och vattenområden som erbjuder en mångfald av funktioner, kvaliteter,
samband och upplevelser. Korridorerna är viktiga eftersom de
ökar möjligheten till en ökad biologisk mångfald och skapar en
sammanhängande struktur från landsbygden in mot kommunens kransorter och centralort.
Gröna korridorer är värdefulla, dels för att Mariestadsborna
ges ökad tillgänglighet till naturen, dels för att djur och växter
kan rör sig i bebyggelsens närhet och sprida sig långt in i tätbebyggda områden genom så kallade spridningskorridorer. Större
naturområden i korridorerna är särskilt värdefulla för växt- och
djurlivet.

Vänerns strandskogar
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foto Stefan Svensson

För att säkerställa den biologiska mångfalden bör kommunen peka ut offentlig mark som spridningskorridor. Det är idag
osäkert hur väl spridningskorridorer fungerar inom tätorterna.
Privata trädgårdar bidrar till spridning men genom att de är
privata kan de inte säkerställas som gröna kopplingar. Det
föreligger ett behov av att kartlägga grönområdenas funktion
som spridningskorridorer och tillhandahållande av ekosystemtjänster.

Tätortsnära natur
Det är viktigt att stadens invånare har rekreationsområden
nära hemmet. En god boendemiljö innefattar närhet till naturområden eller parker. Men det är inte bara nära bostaden som
det är viktigt med gröna parker och platser, utan även kring
arbetsplatser, skolor och förskolor. Naturen har positiv inverkan på människors hälsa, bland annat när det gäller stressnivåer och blodtryck. Forskning visar att människors vanor av att
vistas i naturen hänger ihop med hur omgivningarna närmast
bostaden är utformade.
Både Vänerns stränder och kommunens grönområden
ger förutsättningar för daglig kontakt med naturen. Många
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bostadsområden i kommunen har naturen inom gångavstånd
och större friluftsområden inom cykelavstånd. Dessa så kallade
närnaturområden är viktiga även för skolor, både på raster
och i undervisning. Det ska understrykas att inte alla gröna
områden måste vara välskötta parker. Variationen mellan vilt,
välskött och ovårdat är viktig i sig.
Mariestad har de senaste åren, likt många andra svenska
städer, fått ett ökat exploateringstryck. Den positiva bebyggelseutvecklingen har främst resulterat i många nya bostäder i
centralorten. Därför är det ännu viktigare att säkra tillgången
till värdefulla naturområden. Exploatering för bebyggelse och
ny infrastruktur bör samspela med grönområden och naturvärden. Genom att variera bebyggelse och gröna rum skapas en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Utöver de skyddade grönområdena som finns med i
kommunens förordnanden (se del 3), finns ytterligare miljöer
som kommunen vill värna om eftersom de är värdefulla som
tätortsnära natur. Dessa grönområden är bland annat viktiga
för att skydda och återskapa biotoper i utvalda naturområden.
Nedan presenteras de tätortsnära naturområden som kommunen anser är viktiga att värna.

Ekuddens naturreservat
Ekudden har ett betydande naturvärde genom sin attraktiva
naturmiljö och sitt läge intill bebyggelsen i Mariestad. Ekudden har fått sitt namn dels av de gamla och vidkroniga ekarna
och dels från sitt läge i Vänern, som utgör en udde. Uddens
läge vid Tidans mynning gör området till länets enda i sitt slag.
Tidan avsätter finkornigt material längs de långgrunda stränderna, som är en viktig rastplats för framför allt vadarfåglar.
Ekudden är idag ett populärt rekreationsområde som tar besökaren genom olika naturtyper. Den intilliggande Tegelängen
utgör en värdefull våtmark med ett rikt fågelliv. Här rastar
årligen ett stort antal arter av vadare, varav några hotade, under
vår- och höstflyttningar.

Sandvikens naturreservat
Sandvikens naturreservat ligger fyra kilometer väster om
Mariestads centrum och omfattar cirka 45 hektar. Tack vare sin
centrala placering har området stor betydelse för rekreationen
för stadens invånare. I reservatet finns spårcentral och vandringsleder som erbjuder många sjöutblickar.
Området består till stor del av sand, och tack vare inlandsisens påverkan kan man idag se både flygsanddyner och
strandvallar. Sandviken är även en av Mariestads tätorts större
badplatser, och erbjuder en vidsträckt och långgrund sandstrand som lämpar sig bra för barnfamiljer. Rör man sig vidare
kommer man snart till mindre stränder och klippor där hundägare, liksom besökare som vill sitta mer avskilt, kan finna ro.
I området finns toalett, grillplatser och volleybollnät. Sandviken har också ett 30-tal parkeringar och ligger intill Mariestads
golfbana, där det bland annat finns en restaurang.

Snapens friluftsområde
Snapen är ett stort och populärt rekreationsområde som ligger
fem kilometer från centrum i Mariestads tätort. I Snapenskogen finns flera motionsspår som lämpar sig för både promenader och löping. Så snart snön kommer prepareras även skidspår
för längdskidåkning. Andra friluftsaktiviteter i områdena
som märks är bland annat svamp- och bärplockning, ridning,
tipspromenad och orientering.
Snapens badplats är en av Mariestads tätorts mest besökta.
Området är välskött och försett med grill- och rastplatser,
lekutrustning, serviceanläggning med omklädningsrum,
toalett och bastu. Dessutom finns ett gemytligt kafé som drivs
av friluftsföreningen. Badplatsen fyller sin funktion även på
vintern, då det finns förutsättningar för skridskoåkning.

Tidan
Tidans kvillar är idag ett biotopskyddsområde. Dess värden
är dock inte enbart betydelsefulla för växt- och djurarter, utan
också för stadens invånare som använder området för rekreation. Kvillarna utgör en strömsträcka med öar som delar upp
vattnet i olika grenar, vilket är mycket tilltalande för fiskar som
nyttjar platsen som lek- och uppväxtområde. Tidans kvillar
ligger mitt i stadens brus och är lättillgängligt eftersom det
finns gång- och cykelvägar på båda sidor om ån. Desto svårare
är det att ta sig ut på öarna i kvillarna, men det är också en del
av områdets naturvärden. Trots det centrala läget är området
förhållandevis ostört och liknar en vildmark.

TILL VÄNSTER: Strandängar väster om Sjukhusbacken.
TILL HÖGER: Gångvägen mot Ekuddens naturreservat
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foto Tuana Aziz

Sjukhusbacken
Sjukhusbacken ligger vid Vänerns strand, nordväst om Skaraborgs sjukhus Mariestad. Idag är området populärt som pulkabacke när vädret tillåter, men det nyttjas också för backintervallträning och rekreation. Förutom backen är området flackt
och svagt sluttande mot Vänern. Området domineras av de
tre naturtyperna rikkärr, fuktängar och näringsfattig ekskog.
Dessa naturtyper erhåller höga naturvärden och är betydelsefulla ur biologisk synpunkt.
På sommaren betar nötkreatur i området. Därför är området
inhägnat. Längs med staketen följer en fin promenadstig, och
för att tillgängliggöra området har staketen försetts med övergångar som underlättar passage in till betesmarken.
Sjukhusbackens område uppfattas som otillgängligt för de
flesta flanörer. Kommunen vill verka för att tillgängliggöra
området med enklare promenadstigar genom de olika natur-
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typerna, och sätta upp informationstavlor som berättar om de
värdefulla naturtyperna och dess arter.
Viss bebyggelse har också föreslagits vid Sjukhusbacken.
Kommunen har för avsikt att anpassa bebyggelsen så att platsens naturvärden bibehålls så långt det är möjligt. Sammantaget är kommunens vision att låta ny bebyggelse och befintlig
natur interagera i ett berikande samspel.

Leksbergs backe
Leksbergs backe är ett välbesökt rekreationsområde och
försett med motionsslingor. Området ägs dels av Mariestads
kommun, dels av en allmänning. Skogen på allmänningen
är cirka 200 år gammal, medan åldern på kommunens skog
varierar från 20 till 120 år. Tack vare att allmänningens tallskog
har utvecklats under lång tid, finns rödlistade arter och höga
naturvärden på allmänningen. Naturtypen är äldre barrskog

belägen på en grusås och naturskogen tycks vara mycket välutvecklad. Området har höga naturvärden med en stor mångfald
av fåglar, kärlväxter, mossor och svampar. Kommunen avser att
verka för att gynna områdets biologiska mångfald genom skötselarbete och restaurering.

Lillängsskogen
Lillängsskogen ligger i stadsdelen Johannesberg, i närheten av
flera bostadsområden. Terrängen i området är kuperad med
en tät och levande skog. Området är lättillgängligt och dess
motionsslingor används flitigt av hundägare och motionärer.
Kommunen vill säkerställa att skogen även i framtiden upplevs
som en skog, att den erbjuder skiftande miljöer och svarar mot
det behov som finns för utbildningssyfte. Ny bebyggelse ska
integreras så att skogens värden säkerställs.

Kohagen
Kohagen är ett betat lövskogsområde söder om Ekuddenvägen,
mitt emellan bostadsområdena nya och gamla Ekudden. Naturvärdena är höga då miljön präglas av lövsumpskog och näringsfattig ekskog. Tvärsigenom området går en omtyckt gång- och
cykelväg som ger områdets invånare stadsnära naturupplevelser
på väg in mot centrum. Med tanke på att får betar i området har
kohagen hägnats in.
Studier av betande djur i stadsmiljö har visat på positiva
effekter för människa och samhälle. Bland annat ökar den sociala
interaktionen mellan grannar, liksom intresset för hållbarhetsfrågor och ekologi.

Rösslingen
Rösslingen är ett barrskogsområde norr om Ullervads samhälle.
Förutom barrskogen i norr präglas området av mindre myrmarker och i södra delen förekommer blandskog med främst tall,
björk och asp. Området är välbesökt av motionärer, som framför
allt går och springer i elljusspåret i Rösslingens södra del. Genom
det övriga skogsområdet slingrar sig gemytliga småstigar.

Lyrestads elljusspår
Området utgörs av ett sammanhängande, kuperat skogsområde
med barrblandskog. Från högsta punkten till mitten har man
tilltalande utsikt över omgivningen. I området, som ligger i
närheten av Lyrestads skid- och pulkabacke, finns ett elljusspår
på 2,3 kilometer. Det spåras för längdskidåkning när snön är

tillräckligt djup. Området är ett lättillgängligt, attraktivt strövområde med sociala naturvärden.

Svenäs udde
I Sjötorps norra del finns Svenäs udde, som präglas av urskogsliknande skogspartier. Området är helt utan bebyggelse och
har stått orört under lång tid, vilket ger ett lugn till området.
Vegetationen domineras av lövskog med flera störra ekar och
djurlivet är rikt. Det finns också promenadstigar som Sjötorpsborna lätt kan ansluta till.

Myggproblem vid sjön Östen
Sedan början på 2000-talet har översvämningsmyggen varit en
plåga för Odensåkers invånare vid sjön Östen. Sjön ligger i den
nordöstra delen av länet och i den möts gränserna för kommunerna Mariestad, Skövde och Töreboda. Bygden är sedan flera
år tillbaka utsatt för problem med svårskötta strandbetesmarker och översvämningsmygg, som ställer till problem för såväl
djur som boende. Mycket nederbörd följt av en varmare period
innebär en invasion av stickmygg runt sjön Östen. På grund
av den stora mängden mygg undviker även fåglarna området,
eftersom fågelungarna inte klarar att skydda sig. Dessutom blir
det outhärdligt för ortsborna att vistas utomhus.
För att åtgärda problemen bildades geografiska projektgrupper med kommunrepresentanter, markägare, lantbrukare,
myggföreningen med flera. Projektarbetet resulterade i ett
åtgärdsprogram och Mariestads kommun ansökte dessutom
om ett Lona-bidrag, som hjälpte till att finansiera åtgärderna.
Syftet med projektet var främst att återfå en välmående bygd
genom att minska förekomsten av översvämningsmygg,
förbättra skötseln av landskapet och stärka naturvärdena.
Myggproblematiken åtgärdades med myggfällor, som samlade
in mycket stora mängder myggkroppar (40 liter). Dessutom
röjde man och fräste markerna vid sjön, så att myggorna skulle
förhindras att lägga ägg.
Kommunen anser att det är av stor vikt att se långsiktigt
på problemet och fortsätta att samråda om frågan. Kommunen vill på så vis möjliggöra för olika samverkansformer som
bidrar till att hålla myggproblematiken nere även i framtiden.
Kommunen avser att i samverkan med andra aköter ta fram en
långsiktig strategi för att bekämpa problematiken med stickmyggor kring sjön Östen.
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Friluftsliv och fritid
Friluftsliv förklaras enligt definitionen: Vistelse utomhus i
natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på tävling. Möjligheterna till ett rikt friluftsliv är
stora i kommunen, vilket betyder mycket för invånarnas livskvalitet och kommunens attraktivitet som bostadsort. Särskilt
goda är förutsättningarna för vattenanknutet friluftsliv. Inom
korta gångavstånd finns god tillgång till skog, öppen mark och
vackra sjöar. Här finns ofta iordningställda friluftsanläggningar
med vandringsleder, skidspår och badplatser för ett aktivt
friluftsliv.
Utbudet av fritidsanläggningar är differentierat, med idrottsarenor, en 18-håls golfbana, beachvolleybollplaner, tennisbanor ute och inne, speedwaybana, frisbeegolfbana, skjutbanor
och ridhus, och de flesta anläggningar håller god standard.
Kommunen har också många vackra strövområden och
vandringsleder. Kartan visar vandringsleder inom kommunen:
Brommö, Pilgrimsleden, Biosfärsleden, Sjötorp-Harnäs-Surö
och Stenhuggarstigen (Lugnås).
Kommunens ambition är att främja friluftslivet och verka
för en friskare befolkning genom ökad närvaro i skogen och
på vattnet. Därför vill kommunen öppna och tillgängliggöra
för friluftslivet samt möjliggöra nya aktiviteter. Friluftslivet
når många samhällsgrupper och bidrar därför till en levande
landsbygd samtidigt som det utgör en viktig resurs för näringslivet. Mariestads kommun vill stärka det befintliga friluftslivet
genom att synliggöra kommunens samlade kultur- och naturarv. Områden med höga friluftsvärden ska därför så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påverkar områdena negativt.

Opåverkade och tysta områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls, eller endast
obetydligt, är påverkade av exploateringsföretag eller andra
miljöingrepp ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan påverka områdenas karaktär (3 kap. 2 §
miljöbalken). Kommunen anser att tysta och opåverkade
områden är synonymt med varandra.
Idag utsätts invånare ständigt för buller i sin vardag. Det
finns få områden i Sverige – och i världen – som är helt ostörda
av buller. I översiktsplanen vill kommunen skapa förutsätt-
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ningar för ett långsiktigt bevarande av Mariestads rika natur–
och kulturmiljöer i bullerfria lägen. Målet är att långsiktigt
värna om bullerfria områden. Ljudmiljön är en viktig kvalitet
för upplevelsen av natur– och kulturmiljöområden och har
stor betydelse för att nå flera miljökvalitetsmål.
Sett till Mariestad som helhet är vägtrafiken den största
bullerkällan i kommunen. Även tågtrafiken på Kinnekullebanan alstrar buller. Mariestads kommun har i sin vindbruksplan
pekat ut tysta områden, som är skonade från bullerstörande
verksamhet. De tysta områdena utgörs i huvudsak av särskilt
höga natur- och kulturmiljövärden, samt områden som är
viktiga för friluftsliv och besöksnäring. Samtliga områden
skulle påverkas negativt vid uppförande av vindkraftverk eller
annan bullerstörande verksamhet.
Tre större opåverkade områden har pekats ut som tysta områden i kommunen. Etablering av permanent bullerstörande
verksamhet i områdena bör undvikas. Tysta områden medför
inte begränsningar för tillfällig bullerpåverkan från till exempel
arbetsmaskiner.

Skärgården
Vänern med vattenområden samt Djurö, Brommö, Kalvöarna
och delar av Torsöskärgården. Området fortsätter in i Götene,
Lidköpings, Säffle, Hammarö och Gullspångs kommuner.
Skärgården har stora värden för naturmiljö och friluftsliv. Hela
området är riksintresse för det rörliga friluftslivet. Huvuddelen
av öarna är naturreservat.

Lugnåsberget
Skogs- och jordbruksområdet mellan E20 och väg 26 inklusive
Lugnåsberget och områden vid Vristulven. Skogsområdet
fortsätter in i Götene och Skövde kommuner. Områdets
norra del har ett speciellt kulturlandskap med mycket höga
skyddsvärden. Området är utpekat både som riksintresse och
i det kommunala bevarandeprogrammet. I söder ligger sjön
Vristulven som har ett stort skyddsvärde och som ingår i ett
större skyddat område i Skövde kommun.

Sjön Östen
Området kring sjön Östen är utpekat som tyst område för att
värna den kulturhistoriska miljön och områdets höga naturvärden. Östen är en viktig fågelsjö.

Vy mot Brommö, foto Erica Williamsson
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Markanvändningskarta

ILLUSTRATION 2.41: Markanvändningskarta
Kartan finns som separat dokument i större skala
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Tätortsområde
Detaljplan utanför tätort
LIS-område
Radbyar A/B
Vindbruk
Jord- och skogsbruksområde
Vattenområde
Tyst område

